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ПЕРЕДМОВА 

Із набуттям чинності Закону України «Про судоустрій Укра-
їни» та Кодексу адміністративного судочинства України на 
законодавчому рівні було закріплено національний інститут 
адміністративної юстиції. Формування адміністративної юс-
тиції в Україні відбувалося у складних соціально-економічних, 
ідеологічних, національних, історичних, правових, політичних 
умовах. Тому недивно, що вітчизняна адміністративна юсти-
ція нині є одним із нових правових інститутів, щодо якого ве-
дуться постійні наукові пошуки і тривають наукові дискусії з 
приводу його змісту та галузевої належності. 

Процес становлення національної адміністративної юстиції 
умовно можна поділити на чотири основні періоди: 
1) адміністративна юстиція на Українських землях доби Росій-
ської та Австро-Угорської імперій; 2) адміністративна юстиція 
часів формування Української державності (1917–1920 роки – 
період Центральної Ради, Гетьманату та Української Народної 
Республіки); 3) адміністративна юстиція України часів її пере-
бування у складі СРСР (1920–1990 роки); 4) новітня адмініст-
ративна юстиція України. Зазначені періоди характеризують-
ся прийняттям низки нормативно-правових актів, які в різній 
мірі визначали питання про організацію системи адміністра-
тивно-судових установ. 

Спочатку цей правовий інститут виник та розвивався у 
межах науки адміністративного права, однак останнім часом 
все частіше науковці доходять висновку про абсолютну само-
стійність такої нової процесуальної галузі права як адмініст-
ративне процесуальне право, яке і є правовою основою адмі-
ністративної юстиції, та формування нових знань та положень 
науки адміністративного процесу.  

В посібнику на основі аналізу чинного національного зако-
нодавства та здобутків процесуально-правової науки розкри-
ваються основні поняття, особливості та правове регулювання 
адміністративного процесу, порядок розгляду та вирішення 
адміністративними судами публічно-правових спорів. 
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