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ВСТУП 
 

Належний захист прав, свобод та інтересів людини і громадянина є 
обов’язком кожної демократичної держави. У сучасних умовах, коли відбуваються 
докорінні зміни у суспільно-політичному житті нашої країни і взято курс на 
входження у Європейський Союз, питання належного захисту прав та свобод 
громадян набувають особливої гостроти та актуальності. А якщо ідеться про захист 
таких прав від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, то це подвоює 
відповідальність держави за гарантування відповідних механізмів захисту прав і 
свобод людини та громадянина. В Україні таким механізмом є адміністративне 
судочинство, яке представлене системою адміністративних судів, які розглядають і 
вирішують адміністративні справи. 

Судовий механізм захисту прав людини, особливо адміністративними 
судами, компетенція яких стосується спорів за участю органів та посадових осіб, 
наділених державно-владними повноваженнями, дає змогу усунути свавілля з боку 
державних органів, забезпечуючи проведення в життя принципу відповідальності 
держави за свою діяльність перед людиною. Правовий захист, що забезпечують 
адміністративні суди, спрямований не на покарання протиправної поведінки, а на 
поновлення законного стану. Пріоритети адміністративного судочинства полягають 
у сфері захисту прав громадянина, а не держави, що має сприяти зростанню довіри 
до судової влади в країні. 

Засвоєння викладеного у навчальному посібнику матеріалу дасть змогу 
оволодіти особливостями адміністративного судочинства і законодавства, що 
регулює діяльність адміністративних судів та порядок здійснення судочинства, 
набути практичних навичок застосування отриманих теоретичних знань, зокрема у 
визначенні підсудності адміністративних справ та їх розгляду в адміністративному 
суді, вирішенні спірних правових ситуацій, складанні процесуальних документів. 

У навчальному посібнику подано текстовий матеріал за окремими темами, 
визначено коло питань для самоконтролю, запропоновано теми для написання 
рефератів, тестові завдання, які допоможуть визначити рівень засвоєних знань, 
список рекомендованої літератури до кожної теми, який складається із норматив-
них джерел та спеціальної юридичної літератури. Крім того, у навчальному 
посібнику запропоновано словник основних термінів з адміністративного судо-
чинства. 

З метою доступності та полегшення сприйняття матеріалу текстовий 
матеріал підкріплений схемами та таблицями, які містяться у навчальному 
посібнику у вигляді додатків. 

 


