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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Перетворення різних сфер правової дійсності, що 

наразі відбувається в нашій державі, спрямоване на утвердження і реалізацію 

принципу верховенства права та має на меті подальшу відбудову України як 

правової та демократичної держави. Саме тому перш за все відбувається 

модернізація судової системи, пов’язана не тільки з організацією судочинства 

та формуванням оновленого суддівського корпусу, а й зі справлянням 

правосуддя у т. ч. у справах адміністративної юрисдикції. Такі трансформаційні 

процеси у сфері судової влади тривають на тлі адміністративної реформи та 

оновлення адміністративного (у т. ч. процесуального) законодавства.  

За таких умов динамічного перетворення вітчизняного нормативно-

правового масиву для забезпечення стабільної та ефективної реалізації 

адміністративного судочинства надзвичайно важливим є виважене 

використання в правозастосовчій діяльності оціночних понять. При цьому 

застосування останніх має здійснюватись виключно на основі сформованої 

наукою єдиної теоретичної концепції оціночних понять та загальнотеоретичних 

знань про них. Разом із тим пізнання оціночних понять та їх тлумачення 

становить певні труднощі для суб’єктів правозастосування, що підтверджується 

результатами аналізу судової практики розгляду справ у порядку 

адміністративного судочинства, яка (практика) свідчить про різноваріантність 

тлумачення одного й того самого положення, що негативно впливає на стан 

реалізації та захисту прав, свобод, інтересів фізичних та юридичних осіб у 

спірних відносинах із суб’єктами публічної адміністрації.  

Відсутність чітко визначених стандартів оцінювання відповідних понять, 

тлумачення відповідних нормативних положень створює досить широкі 

можливості для прояву суб’єктивного суддівського розсуду, прийняття різних 

за змістом постанов, що визнати виправданим не можна. Таким чином, 

проблематика оціночних понять в адміністративному судочинстві завжди була і 

залишається однією з актуальних як для правової доктрини, так і для 

законотворчості та правозастосування. 

Фундаментальною та основоположною базою дослідження є праці із 

загальної проблематики публічного адміністрування, з теорії оціночних понять, 

ті, в яких досліджуються оціночні поняття в різних процесуальних та 

матеріальних галузях права, створені відомими вітчизняними та зарубіжними 

вченими, такими як: В. Б. Авер’янов, Г. Є. Агєєва, С. С. Алексєєв, М. І. Бару, 

Д. М. Бахрах, В. М. Бевзенко, В. А. Біленко, Д. К. Василяка, О. В. Веренкіотова, 

С. І. Вільнянський, О. Г. Глухий, Н. Л. Губерська, В. О. Жерєбкін, 

В. В. Ігнатенко, О. В. Капліна, Т. В. Кашаніна, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, 

А. Т. Комзюк, О. В. Константий, В. М. Косович, Є. В. Курінний, Д. М. Левіна, 

Д. В. Лученко, П. С. Лютіков, Р. С. Мельник, Р. О. Опалєв, В. В. Пітецький, 

В. О. Рибалко, В. Г. Ротань, І. Л. Самсін, А. О. Селіванов, О. Ф. Скакун, 

С. Г. Стеценко, І. А. Тітко, І. В. Турчин-Кукаріна, О. Є. Фетісов, В. М. Чернега, 

С. М. Черноус та ін. 



2 

Основою для поглибленого дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві стали праці О. І. Костенко, присвячені основам 

тлумачення норм адміністративного законодавства, В. А. Біленка щодо 

оціночних понять в адміністративно-деліктному процесі, а також 

Т. О. Коломоєць про окремі питання тлумачення оцінних понять в 

адміністративному судочинстві. 

Водночас комплексна робота з проблем оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині відсутня, попри нинішні потреби державо- і правотворчих 

процесів. Ці обставини стали важливою передумовою обрання теми дисертації, 

розкриття якої покликане сприяти підвищенню якості створення і застосування 

норм адміністративного процесуального права, що містять оціночні поняття. 

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках планів наукових досліджень Запорізького національного 

університету на 2015–2016 рр., комплексних наукових проектів «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) та «Дослідження проблем 

теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» (номер 

державної реєстрації 0115U00711). Крім того, тема дисертації пов’язана з 

підготовкою змін до адміністративно-процесуального законодавства та має 

безпосереднє відношення до Концепції адміністративної реформи в Україні, 

впровадженої Указом Президента України від 22 липня 1998 р. № 810, 

відповідає Основним науковим напрямам та найважливішим проблемам 

фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних 

наук на 2014–2018 рр., затвердженим постановою Президії НАН України 

від 20 грудня 2013 р. № 179 (п. 3.4.2.5), Перспективним напрямам 

кандидатських і докторських дисертацій з юридичних спеціальностей, 

затвердженим рішенням Президії НАПрН України від 18 жовтня 2013 р. 

№ 86/11. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – на підставі аналізу наукових і 

нормативно-правових джерел визначити сутність та зміст оціночних понять в 

адміністративному судочинстві України, а також окреслити проблеми та 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення практики тлумачення та 

застосування вітчизняного адміністративно-процесуального законодавства, 

положення якого містять оціночні поняття.  

Досягненню поставленої мети слугує вирішення таких основних задач: 

– встановити історіографію дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині; 

– розкрити систему загальнотеоретичних категорій та понять, що 

використовуються в адміністративному судочинстві України; 

– сформулювати визначення та окреслити ознаки оціночних понять як 

складової частини понятійного апарату адміністративного судочинства 

України; 
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– окреслити функції та принципи дії оціночних понять в адміністративному 

судочинстві України; 

– виокремити види оціночних понять в адміністративному судочинстві 

України;  

– визначити особливості тлумачення і застосування оціночних понять в 

адміністративному судочинстві України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають із питань 

нормативного закріплення, тлумачення та застосування оціночних понять в 

адміністративному судочинстві Україні. 

Предметом дослідження є оціночні поняття в адміністративному 

судочинстві України. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить система 

філософських, загально- і спеціально-наукових методів і прийомів, 

пізнавальний потенціал яких спрямований на досягнення мети дослідження. 

Діалектичний метод пізнання процесів, що відбуваються під час 

закріплення, тлумачення та застосування оціночних понять в 

адміністративному судочинстві України, дав змогу розглянути їх у розвитку та 

взаємозв’язку, виявити усталені напрями і закономірності в цілому. За 

допомогою методів формальної логіки (аналізу і синтезу, узагальнення, 

абстрагування та ін.) визначено основні поняття в рамках дослідження, 

здійснено зіставлення останніх та сформульовано висновки. Застосування 

історико-правового методу у межах історичного підходу уможливило розкриття 

правових особливостей та закономірностей виникнення і становлення, 

сучасного стану та етапів розвитку оціночних понять в адміністративному 

судочинстві України у вітчизняній і зарубіжній адміністративно-правовій 

доктрині (підрозділ 1.1).  

У рамках системного підходу використано системно-структурний метод для 

з’ясування компонентів дефініції «оціночні поняття в адміністративному 

судочинстві» (підрозділ 2.1), а також структурно-функціональний метод – для 

визначення функцій цих понять у праві та правосвідомості суб’єктів, які 

застосовують адміністративно-процесуальні норми, що містять оціночні 

поняття (підрозділ 2.2). Міжгалузевий характер об’єкта, що досліджується, 

зумовив застосування інших наукових підходів: органічної єдності теорії і 

практики (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2), поєднання критичного і раціонального 

(розділи 1, 2, 3). Логіко-семантичний метод використаний для формулювання 

дефініційних конструкцій (підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, розділ 3); порівняльно-

правовий – для визначення специфіки оціночних понять саме в 

адміністративному судочинстві (підрозділ 1.2, розділи 2, 3); метод 

моделювання – для розроблення пропозицій з удосконалення адміністративного 

процесуального законодавства (підрозділ 2.1, розділ 3). 

Нормативною основою дисертації є Конституція України, законодавчі акти 

України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативні акти центральних органів виконавчої 

влади. 
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Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення практичної діяльності 

адміністративних судів, органів публічної адміністрації, політико-правова 

публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним 

монографічним дослідженням сутності та змісту оціночних понять в 

адміністративному судочинстві України, результатом якого є низка нових 

наукових положень і висновків, що виносяться на захист, а саме: 

уперше: 
– визначено історіографію дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині, у зв’язку з чим виділено три її етапи: перший –  

50-ті–90-ті рр. ХХ ст., другий – 1991–2005 рр., третій – з 2006 р. і дотепер. 

Кожен із цих етапів має свою специфіку, що дало змогу простежити тенденцію 

до спеціалізації доктринальних тематичних досліджень, яку варто посилити з 

одночасним урахуванням здобутків вітчизняної та зарубіжної правової науки; 

– сформульовано дефініцію «оціночні поняття в адміністративному 

судочинстві» та окреслено ознаки оціночних понять в адміністративному 

судочинстві, а саме: а) кількість ознак, що формують зміст оціночного поняття, 

є сталою, але вказані ознаки за своїм призначенням є розпливчастими та не 

досить чіткими; б) оціночні поняття є абстрактними поняттями, тобто такими, 

дефініції яких отримані шляхом абстрагування або відволікання від несуттєвих 

ознак, властивостей, характеристик; в) конкретизація правових оціночних 

понять, визначення явищ і фактів навколишньої дійсності, що входять в обсяг 

оціночного поняття, стосовно передбаченої законодавцем ситуації в процесі 

правозастосування здійснюється шляхом їх оцінки; г) точність та правильність 

визначення змісту оціночних понять адміністративного судочинства в процесі 

їх застосування залежить не тільки від конкретних обставин справи, а й від 

рівня правосвідомості особи, яка застосовує правову норму, від її професійного 

рівня та ступеня процесуальної незалежності; ґ) оціночне поняття має не 

виключно адміністративно-процесуальну природу, а змішану, як правило, 

юридико-етичну (морально-правову); д) зміст оціночного поняття в 

адміністративному судочинстві фактично визначається суб’єктом 

правозастосування у межах адміністративного розсуду, які окреслені Кодексом 

адміністративного судочинства України, та шляхом застосування 

імперативного методу правового регулювання; е) метою застосування 

оціночних понять в адміністративному судочинстві є надання суб’єкту 

правозастосування мінімально необхідних повноважень для максимального 

врахування індивідуальних особливостей справи і найбільш ефективного 

пристосування адміністративно-процесуальної норми, що містить оціночне 

поняття, до конкретної життєвої ситуації; 

– окреслено функції оціночних понять як основних напрямів їх впливу на 

адміністративне судочинство, а саме: участь у правовому оформленні 

дискреційних повноважень адміністративного суду; участь у забезпеченні 

гнучкості правового регулювання питань адміністративного судочинства; 
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економія правових засобів, що використовуються для регулювання 

адміністративного судочинства; полегшення розуміння положень 

законодавства про адміністративне судочинство; осучаснення законодавства 

про адміністративне судочинство; зближення положень законодавства про 

адміністративне судочинство з нормами моралі; 

удосконалено: 
– наукові підходи до класифікації оціночних понять в адміністративному 

судочинстві через виокремлення їх видів за такими критеріями: за характером 

найбільш загальних властивостей та ознак, що становлять їх зміст; залежно від 

предмета оцінювання; за ступенем конкретизації; за наявністю (фактом) та 

способом тлумачення; залежно від їх структури; за сферою їх поширення у 

системі права; 

– наукові положення про принципи дії оціночних понять в 

адміністративному судочинстві, зокрема виділені такі засади: 

а) обґрунтованість використання оціночних понять у положеннях 

законодавства про адміністративне судочинство; б) відповідність свободи 

розсуду адміністративного суду потребі у максимальному врахуванні 

індивідуальних особливостей адміністративної справи; в) максимальна 

конкретизація оціночного поняття у законодавстві про адміністративне 

судочинство; г) обґрунтованість та мотивованість рішення адміністративного 

суду про віднесення тих чи інших явищ, що мають юридичне значення, до 

обсягу оціночного поняття; ґ) врахування судової практики під час 

застосування оціночного поняття (передбачає дотримання адміністративним 

судом практики тлумачення оціночних понять, яка вироблена вищими судами, 

а також існування механізму забезпечення правильного та однакового 

застосування всіма адміністративними судами оціночних понять в 

адміністративному судочинстві); 

дістали подальшого розвитку: 

– загальні теоретико-правові положення про понятійний апарат 

адміністративного судочинства, а саме: історичні, етнічні, політичні та інші 

чинники, що визначили специфіку нинішнього рівня розвитку адміністративно-

правової науки, у лінгвістичному, економічному, правовому та інших аспектах 

якої криються юридико-технічні проблеми досконалого розроблення та 

ефективного застосування норм адміністративного права та адміністративно-

процесуальних норм, зокрема тих, які містять оціночні поняття; 

– наукові положення, які стосуються інтерпретації адміністративно-

процесуальних норм, що містять оціночні поняття, зокрема таке тлумачення 

пропонується розглядати як інтелектуально-вольову діяльність судді у процесі 

розгляду справи в порядку адміністративного судочинства, зорієнтовану на 

з’ясування та роз’яснення положень законодавства, які містять оціночні 

поняття, з метою забезпечення правильного й однакового їх розуміння та 

застосування. Відповідне тлумачення, поряд із наявністю характерних для 

будь-яких його різновидів ознак, містить й особливі, серед яких запропоновано 

виділяти: різновид галузевого тлумачення; різновид процесуального 

тлумачення; різновид судового (професійного) тлумачення; публічно-правовий 
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характер; численність, розмаїття зовнішніх форм виразу предмета тлумачення; 

«обслуговуюче» спрямування щодо матеріального складника інших галузей 

законодавства з оціночними поняттями як предмета тлумачення.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть бути 

використані у: 

– науково-дослідній діяльності – для подальшого розроблення теоретичних і 

прикладних проблем тлумачення та застосування оціночних понять в 

адміністративному судочинстві (акт впровадження Запорізького національного 

університету від 01.02.2017); 

– правотворчій та правозастосовній діяльності – результати дослідження 

містять низку пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, 

викладені рекомендації можуть бути використані для підвищення ефективності 

практичної діяльності суб’єктів правозастосування в цій сфері; 

– навчальному процесі – у викладанні студентам вищих навчальних закладів 

дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративне судочинство», 

для підготовки відповідних підрозділів підручників і навчальних посібників із 

курсу «Адміністративне судочинство України» (акти впровадження 

Бердянського інституту державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету від 08.02.2017; Університету митної справи та 

фінансів сучасних знань від 15.02.2017; Національного гірничого університету 

від 08.12.2015). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертації були оприлюднені на 4 науково-практичних конференціях, а саме: 

«Право, суспільство і держава: форми взаємодії» (м. Київ, 2015 р.); «Сучасні 

проблеми правової системи та державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 

2015 р.); «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. Львів, 

2015 р.); «Пріоритетні напрями розвитку сучасної юридичної науки» (м. Харків, 

2016 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 5 

наукових статтях, із них 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять шість підрозділів, висновків і списку використаних джерел. 

Загальний обсяг роботи становить 224 сторінок, у т. ч. основного тексту – 

188 сторінок. Список використаних джерел налічує 255 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначаються її 

зв’язок із науковими програмами, планами, темами, мета і задачі, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, розкривається наукова новизна та практичне 

значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію 

результатів і публікації. 

7 
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Розділ 1 «Історіографічні і теоретичні засади дослідження оціночних 

понять в адміністративному судочинстві України» складається з двох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній 
адміністративно-правовій доктрині» розкрито ґенезу наукових досліджень 

відповідного правового феномену. Зокрема, виокремлено три етапи 

історіографії дослідження оціночних понять в адміністративному судочинстві у 

вітчизняній та зарубіжній адміністративно-правовій доктрині. 

Встановлено, що для першого етапу (50-ті–90-ті рр. ХХ ст.) характерною 

тенденцією дослідження оціночних понять була заідеологізованість радянської 

юридичної науки, що підтвердило думку про те, що оцінка 

правозастосовувачем і сама можливість її проведення в установленому порядку 

залежить насамперед від суспільно-політичного та правового устрою в кожній 

конкретній державі, оскільки саме держава в особі законодавчих органів 

відповідно до чинної ідеології, принципів права визначає допустимість 

використання оціночних понять, які тією чи іншою мірою передбачають вибір 

реалізації тієї чи іншої норми права. Разом із тим у 50–80-ті рр. минулого 

століття було закладено ґрунтовний теоретичний фундамент для подальших 

наукових досліджень оціночних понять у т. ч. й у сфері адміністративного 

процесу. Зокрема, у 60-х рр. ХХ ст. В. М. Кудрявцевим була доведена наявність 

та необхідність існування оціночних понять у законодавстві, у 70-х рр. 

Т. В. Кашаніною розроблено наукові положення про тлумачення оціночних 

понять, які у подальшому лягли в основу майбутніх досліджень у цій сфері, у 

80-х рр. – у роботах Н. І. Агамірова було розкрито теоретико-правові питання 

оціночних понять; у роботах М. І. Бару і Є. І. Астрахана – проблематика 

оціночних понять у сфері трудового права та права соціального забезпечення; у 

працях В. Є. Жеребкіна – логічні та правові зв’язки оціночних понять; у 

роботах С. Д. Шапченка – особливості та функції оціночних понять. 

Виявлено, що другий етап (1991–2005 рр.) ознаменувався формуванням 

нової правової (у т. ч. й адміністративно-правової) доктрини, яка полягає у 

забезпеченні її розвитку та становленні відповідно до визнаних європейських та 

світових стандартів. У цей період з’являються численні як загальнотеоретичні, 

так і спеціальні, галузеві, наукові розвідки оціночних понять у праві. При цьому 

вектор їх дослідження суттєво змінився порівняно з радянським періодом 

розвитку юридичної доктрини, що пояснюється кількісним домінуванням 

суб’єктивних прав над обов’язками, урізноманітненням правової та соціальної 

дійсності, появою нових правових інститутів тощо. 

Встановлено, що для третього етапу історіографії дослідження оціночних 

понять адміністративного судочинства у вітчизняній та зарубіжній 

адміністративно-правовій доктрині (з 2006 р. і дотепер) характерною є 

подальша спеціалізація наукових досліджень оціночних понять за сферами їх 

об’єктивізації – цивільне право та процес, господарське судочинство, 

кримінальний процес, адміністративне право та процес. З’являються перші 

наукові дослідження, присвячені оціночним поняттям в адміністративному 
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законодавстві (праці О. І. Костенко), в адміністративно-деліктному 

законодавстві (праці В. А. Біленка), в адміністративно-процесуальному праві 

(праці Т .О. Коломоєць та П. С. Лютікова). 

У підрозділі 1.2 «Система загальнотеоретичних категорій та понять, що 

використовуються в адміністративному судочинстві» розкрито особливості 

категоріального та понятійного апарату адміністративного судочинства. 

Підкреслено, що відповідні поняття та категорії визначають спрямованість 

адміністративного процесу, дозволяють чітко встановити його системні зв’язки 

внутрішнього і зовнішнього характеру, дають змогу в найзагальнішому вигляді 

відмежувати його від адміністративного права як матеріального права, а також 

підкреслити його відносну самостійність.  

Автором на підставі аналізу нормативних джерел та узагальненого огляду 

науково-публіцистичної адміністративно-правової літератури сформульовано 

дефініції основних категорій адміністративного судочинства, зокрема: 

 адміністративний процес – це правова категорія, що визначає порядок 

діяльності спеціально уповноважених суб’єктів (адміністративних судів) щодо 

розгляду і вирішення адміністративних справ (публічно-правовий спір, у якому 

хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого 

самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт владних 

повноважень); 

 принципи адміністративного судочинства – вихідні положення про 

основи правосуддя в адміністративних справах, які являють собою стійкі 

абстрактні правила поведінки, що втілюють цінності, на яких має ґрунтуватись 

адміністративне судочинство; 

 юрисдикція адміністративних судів – врегульовані кодифікованим 

адміністративно-процесуальним законодавством межі правозастосовчої 

діяльності адміністративних судів із розгляду та вирішення публічно-правових 

спорів у порядку адміністративного судочинства; 

 підсудність адміністративних справ – закріплені в Кодексі 

адміністративного судочинства України правові норми, що встановлюють 

правила визначення повноважень конкретних адміністративних судів щодо 

розгляду і вирішення публічно-правових спорів; 

 суб’єкт адміністративного судочинства – фізична або юридична особа, 

яка відповідно до закону набуває права та обов’язки в адміністративних 

процесуальних відносинах та може залучатися до відправлення правосуддя в 

адміністративних справах.  

Розділ 2 «Визначення, функціональне призначення і класифікація 

оціночних понять в адміністративному судочинстві України» містить три 

підрозділи. 

У підрозділі 2.1 «Визначення та ознаки оціночних понять як складника 

понятійного апарату адміністративного судочинства України» 
сформульовано відповідну дефініцію явища, що є предметом дослідження, та 

окреслено його ознаки. Розкрито співвідношення категорії «оціночне поняття» 

з іншими суміжними поняттями та категоріями. Наголошено, що в юридичній 
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науці не вироблено єдиного підходу до найменування та змісту вказаного 

правового феномену, який розкривається неоднозначно в правовій доктрині.  

Встановлено, що на шпальтах юридичної літератури можна зустріти такі 

терміни, як: «каучукові поняття», «рамочні дефініції», «абстрактні поняття», 

«високоабстрактні», «найбільш складні», «відносно-визначені», «оцінні 

поняття», «оціночні поняття», «оціночні категорії», «оціночні ознаки», 

«оціночні терміни», «оціночні вирази», «ситуаційні терміни», «оцінкові 

поняття» тощо. Автор припускає, що більш виправданим є використання 

терміна «оціночне поняття», оскільки воно більшою мірою є традиційним для 

сучасної правової доктрини. Разом із тим у роботі підкреслено, що суттєвої 

помилки у вживанні терміна «оцінне поняття» не вбачається, оскільки 

відповідно до тлумачно-довідкової літератури можливе вживання як терміна 

«оцінне», так і терміна «оціночне», значення яких є ідентичним.  

В аспекті окреслення ознак оціночних понять в адміністративному 

судочинстві автором, зокрема, наголошено, що оціночні поняття в праві, на 

відміну від абстрактних, фіксують найбільш загальні ознаки явищ. Натомість 

абстрактне поняття несе в собі абстрактне смислове навантаження, без 

з’ясування несуттєвих аспектів. У роботі вказано, що фактичні обставини 

адміністративної справи є умовою конкретизації оціночного поняття на основі 

оцінки – визначення її сутнісних ступенів та підбір до конкретних життєвих 

обставин (поважність/неповажність причин пропуску відповідного 

процесуального строку тощо). Автором підкреслено, що оціночні 

адміністративно-процесуальні поняття іноді збігаються з поняттями моралі 

(добросовісно, розсудливо, пропорційно, своєчасно тощо). Із цієї причини 

відповідні оцінки, як зазначається у більшості наукових джерел із теорії права, 

здатні набувати аксіологічного характеру. 

У підрозділі 2.2 «Функції та принципи дії оціночних понять в 
адміністративному судочинстві» встановлено способи та засоби впливу 

оціночних понять на правове регулювання правовідносин у цій сфері, на 

підставі аналізу численних наукових джерел, присвячених порушеній 

проблематиці, автором окреслено відповідні функції та принципи дії оціночних 

понять в адміністративному судочинстві. 

Встановлено, що під час застосування положення, яке містить оціночне 

поняття, адміністративний суд зобов’язаний зважати як на ознаки явищ, які 

позначає оціночне поняття, так і на орієнтири, що дають змогу правильно 

з’ясувати зміст оціночного поняття (правові принципи, що підлягають 

застосуванню, судову практику, яка містить зразки тлумачення цього 

оціночного поняття тощо).  

Виявлено, що норми законодавства про адміністративне судочинство мають 

бути якомога більш визначеними, що забезпечує передбачуваність підстав, 

способів та наслідків їх застосування. Водночас у деяких випадках, коли через 

динамізм суспільних відносин, різноманіття форм людської поведінки та її 

результатів неможливо вичерпно врегулювати підстави, способи або наслідки 

застосування норми права, для максимального врахування особливостей 

фактичних обставин, за яких підлягає застосуванню та чи інша норма права, 
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мають використовуватись оціночні поняття. Разом із тим необхідно уникати їх 

невиправданого використання або їх формулювання без зрозумілих критеріїв 

віднесення того чи іншого явища до їх обсягу, оскільки це негативно 

позначається на якості норми права. 

Встановлено, що обсяг оціночних понять в адміністративному судочинстві 

через їх невизначеність може охопити явища суспільного життя як такі, що 

існують у момент запровадження норми права з таким оціночним поняттям, так 

і такі, що виникнуть після цього у межах предмета регулювання цієї самої 

норми права. Тим самим оціночне поняття осучаснює законодавство про 

адміністративне судочинство. Також ця функція (властивість) оціночного 

поняття дозволяє уникнути появи нових положень або зміни чинних, якщо це 

не є виправданим. 

У підрозділі 2.3 «Види оціночних понять в адміністративному судочинстві 

України» на основі сучасної доктрини адміністративного права та процесу, 

галузевої юридичної літератури з відповідної проблематики та аналізу 

положень Кодексу адміністративного судочинства України визначено критерії і 

здійснено класифікацію оціночних понять в адміністративному судочинстві 

України. 

Автором підкреслено, що саме класифікація є інструментом наукового 

пізнання, використання якого сприяє виробленню цілісного та точного 

уявлення як про сукупність однорідних, але неоднакових понять, так і про 

кожне з таких понять шляхом їх групування та відмежування за визначеною 

ознакою. Вироблено ряд відносно нових для сучасної доктрини 

адміністративного процесу критеріїв класифікації оціночних понять, у т. ч.: за 

характером найбільш загальних властивостей та ознак, що складають їх зміст; 

залежно від предмету оцінювання; за ступенем конкретизації; за наявністю 

(фактом) та способом тлумачення; залежно від їх структури; за сферою їх 

поширення у системі права. Здійснено детальний розгляд кожної окремої групи 

оціночних понять в адміністративному судочинстві з посиланням на конкретні 

правозастосовчі акти (рішення адміністративних судів усіх інстанцій, 

Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) тощо) з метою визначення 

характеру та способів їх впливу на процес тлумачення та застосування 

адміністративно-процесуальних норм різноманітними юрисдикційними 

суб’єктами. 

Підкреслено, що кожний із вищенаведених класифікаційних розподілів має 

своє значення для систематизації, зручності пошуку і застосування оціночних 

понять суб’єктами адміністративного судочинства. Водночас тільки сукупність 

цих різновидів сприяє формуванню основ уявлення про системні зв’язки 

оціночних понять в адміністративному судочинстві України як між собою, так і 

з іншими елементами адміністративно-процесуального регулювання, що стало 

необхідною передумовою найбільш ефективного теоретичного пізнання і 

практичного застосування адміністративно-процесуальних норм. 

У розділі 3 «Особливості тлумачення і застосування оціночних понять в 

адміністративному судочинстві України» окреслено проблеми відповідної 
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інтерпретаційної та правозастосовної діяльності у вказаній сфері, 

запропоновано шляхи їх вирішення та розкрито специфіку вказаної діяльності. 

Наголошено, що тлумачення законодавства з оціночними поняттями в 

адміністративному судочинстві варто відмежовувати від з’ясування, 

роз’яснення, правотворення, праворозуміння, юридичної конкретизації, 

правозастосування. 

Автором аргументовано положення про те, що практичні проблеми 

тлумачення законодавства з оціночними поняттями в адміністративному 

судочинстві умовно поділяються на три групи: 1) пов’язані з об’єктом і 

предметом тлумачення (численність та розмаїття нормативно-правових актів, 

у т. ч. й різногалузевих; численність інтерпретаційних актів Вищого 

адміністративного суду України; наявність значної кількості та 

несистематизованість рішень ЄСПЛ, відсутність чіткого визначення щодо їх 

урахування у разі їх прийняття щодо інших, окрім України, держав; оновлення 

термінологічного ряду й відсутність здебільшого офіційних дефініцій, у т. ч. 

щодо термінів, запозичених із європейського законодавства; розпливчатість 

підстав щодо використання ресурсу правової експертизи тощо); 2) пов’язані із 

суб’єктом тлумачення (незважаючи на професійний зміст суб’єктного аспекту 

відповідного тлумачення, існують проблемні питання, зумовлені різним рівнем 

професійної підготовки суддів, їх правосвідомості, етичного та загального 

особистісного розвитку, що й зумовлює розмаїття варіантів тлумачення одних і 

тих самих положень законодавства); 3) пов’язані зі стандартизацією та 

методикою тлумачення (відсутність чітко визначених стандартів оцінювання 

відповідних понять, розмаїття варіантів їх фіксації, переважна фрагментарність, 

а інколи й суперечливість положень законодавства з оціночними поняттями, 

у т. ч. з урахуванням різногалузевої специфіки тощо). 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні сутності та змісту оціночних 

понять в адміністративному судочинстві України. За результатами 

дисертаційної роботи сформульовано такі основні висновки: 

1. Виокремлено три етапи історіографії дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині. За результатами аналізу стану розроблення вибраної теми 

встановлено, що оціночні поняття в адміністративному судочинстві України 

розкриті в адміністративно-правовій доктрині дещо фрагментарно і не досить 

повно. Комплексні роботи, безпосередньо присвячені такій проблематиці, 

відсутні, хоча намітилася тенденція до спеціалізації здійснення відповідних 

досліджень, що повинно мати наслідком формування ґрунтовного наукового 

базису для якісно оновленого нормативно-правового матеріалу. 

2. Встановлено, що категорії адміністративного судочинства є мовними 

конструкціями вищого смислового рівня, що містять найбільш загальні, істотні 

ознаки будь-яких різноманітних предметів, об’єктів, явищ. До категорій 
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адміністративного судочинства, зокрема, віднесено такі: «адміністративний 

процес», «принципи адміністративного судочинства», «юрисдикція», 

«підсудність», «суб’єкти адміністративного процесу», «судові витрати», 

«докази», «адміністративний позов» та ін. У свою чергу, до системи понять 

адміністративного судочинства віднесено: «справа адміністративної 

юрисдикції», «адміністративний договір», «суб’єкт владних повноважень», 

«апеляція», «касація», велика кількість оціночних понять (у т. ч. 

добросовісність, розсудливість, розумність тощо) та багато інших. 

3. Доведено, що оціночні поняття в адміністративному судочинстві – це 

виражена в адміністративно-процесуальній нормі абстрактна характеристика 

реальних або потенційних фактів, яка підлягає обов’язковій конкретизації під 

час їх застосування у межах адміністративного розсуду з метою надання 

суб’єкту правозастосування мінімально необхідних повноважень для 

максимального врахування індивідуальних особливостей адміністративної 

справи, справедливого, неупередженого та своєчасного її розгляду. 

4. Аргументовано, що конкретизація оціночних понять наведенням 

випадків, що ними охоплюються, або шляхом встановлення їх ознак можлива 

лише у положеннях нормативно-правового акта, який містить відповідне 

оціночне поняття (або у визначених законом випадках у нормативних актах 

вищої юридичної сили або такої самої юридичної сили, якщо є на нього 

посилання). Суди не є уповноваженими на конкретизацію оціночних понять, а 

можуть лише їх тлумачити. 

5. Встановлено, що використання оціночного поняття, яким оперує Кодекс 

адміністративного судочинства України, в інших процесуальних кодексах (його 

поширення у декількох або в усіх галузях процесуального права) дозволяє 

розглянути можливість звернутися до практики тлумачення такого оціночного 

поняття судами (палатами судів) інших юрисдикцій. Водночас під час 

використання актів тлумачення судів (судових палат) інших юрисдикцій має 

бути врахована специфіка оціночного поняття, якої воно набуло у відповідній 

галузі процесуального права. 

6. Здійснено класифікацію оціночних понять в адміністративному 

судочинстві: за характером найбільш загальних властивостей та ознак, що 

становлять їх зміст (якісні, кількісні, кількісно-якісні); залежно від предмету 

оцінювання (ті, що відображають: характеристики осіб, часові величини, 

показники якості, дії, способи, обставини, причини тощо); за ступенем 

конкретизації (неконкретизовані, конкретизовані наведенням випадків, що 

ними охоплюються, конкретизовані шляхом встановлення їх ознак); за 

наявністю (фактом) та способом тлумачення (витлумачені, зокрема: залежно від 

способу тлумачення – на витлумачені наведенням випадків, що ними 

охоплюються, витлумачені шляхом встановлення їх ознак; залежно від 

обов’язковості акта тлумачення – витлумачені у рішеннях ЄСПЛ, 

Конституційного Суду України, правових висновках Верховного Суду України 

(є загальнобов’язковими); витлумачені у постановах пленумів вищих 

спеціалізованих судів, насамперед Пленуму Вищого адміністративного суду 

України, у т. ч. за підсумками узагальнення судової практики (є обов’язковими 
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до врахування); витлумачені в інших судових рішеннях, а також у 

доктринальних джерелах, професійних публіцистичних виданнях (не є 

обов’язковими); не витлумачені); залежно від їх структури (прості, складні, за 

сферою їх поширення у системі права: загальноправові, загальнопроцесуальні 

(у «судочинському» розумінні юридичного процесу), ті, що використовуються 

у декількох галузях процесуального права, галузеві). 

7. З метою вирішення окреслених проблем, що виникають під час 

тлумачення та застосування оціночних понять в адміністративному 

судочинстві, запропоновано: а) систематизувати практику ЄСПЛ (на рівні 

Міністерства юстиції України) з вибором у якості оптимального критерію 

галузевої ознаки законодавства; законодавчо закріпити обов’язок урахування у 

процесі професійної діяльності уповноваженого державного органу практики 

ЄСПЛ щодо інших держав в аспекті попередження оскарження 

правозастосовних актів; чітко визначити засади використання науково-правової 

експертизи (на рівні Закону України «Про науково-правову експертизу»), у т. ч. 

й у процесі тлумачення законодавства; б) переглянути засади професійної 

підготовки та перепідготовки суддів в аспекті збільшення кількості навчальних 

дисциплін, безпосередньо пов’язаних із набуттям навичок і компетентностей 

щодо тлумачення законодавства, у т. ч. й з оціночними поняттями, контролю за 

рівнем професійної підготовки; активізувати роботу з узагальнення практики 

розгляду адміністративних справ, пов’язаних із тлумаченням законодавства з 

оціночними поняттями, підготовки науково-методичних посібників для суддів, 

відео навчальних модельних матеріалів; посилити роль громадськості та 

суддівського самоврядування у контролі за дотриманням етичних засад допуску 

до професійної діяльності судді та під час здійснення професійної діяльності 

судді; в) розробити й прийняти Закон України «Про нормативно-правові акти», 

в якому закріпити уніфікований підхід до використання єдиних оціночних 

понять для всіх галузей; упорядкувати використання понятійного апарату, 

уникаючи вживання багатозначних, застарілих, маловживаних, іншомовних 

слів, професіоналізмів; адаптувати понятійний апарат національного 

законодавства до вимог права Європейського Союзу; чітко закріпити, що 

оцінювання відповідних положень здійснюється з використанням стандартів – 

нормативно закріплених переліків приблизних ознак, притаманних фактам, 

діям, рішенням, з якими суб’єкт тлумачення зіставляє обставини реальної 

справи. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Мойсеєнко Г. В. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві 

України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

У роботі вперше комплексно досліджено сутність та зміст оціночних понять 

в адміністративному судочинстві України, окреслено проблеми та 
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сформульовано пропозиції щодо вдосконалення практики тлумачення та 

застосування вітчизняного адміністративно-процесуального законодавства, 

положення якого містять оціночні поняття. 

Встановлено історіографію дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині, зокрема виокремлено три етапи історіографії дослідження 

оціночних понять в адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній 

адміністративно-правовій доктрині. Розкрито систему загальнотеоретичних 

категорій та понять, що використовуються в адміністративному судочинстві 

України. Сформульовано визначення та окреслено ознаки оціночних понять як 

складової частини понятійного апарату адміністративного судочинства 

України. Окреслено функції та принципи дії вказаних оціночних понять. На 

основі сучасної доктрини адміністративного права та процесу, галузевої 

юридичної літератури з відповідної проблематики та аналізу положень Кодексу 

адміністративного судочинства України визначено критерії і здійснено 

класифікацію оціночних понять в адміністративному судочинстві України. 

Визначено особливості їх тлумачення і застосування. 

Ключові слова: адміністративне судочинство, адміністративний процес, 
застосування, класифікація, оціночне поняття, принципи, тлумачення, функції. 

 

Моисеенко Г. В. Оценочные понятия в административном 

судопроизводстве Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2017. 

В работе впервые комплексно исследованы сущность и содержание 

оценочных понятий в административном судопроизводстве Украины, 

обозначены проблемы и сформулированы предложения по совершенствованию 

практики толкования и применения отечественного административно-

процессуального законодательства, положения которого содержат оценочные 

понятия. 

Изучена историография исследования оценочных понятий в 

административном судопроизводстве в отечественной и зарубежной 

административно-правовой доктрине, в частности выделены три этапа 

историографии исследования оценочных понятий в административном 

судопроизводстве в отечественной и зарубежной административно-правовой 

доктрине. По результатам анализа состояния разработки выбранной темы 

установлено, что оценочные понятия в административном судопроизводстве 

Украины раскрыты в административно-правовой доктрине несколько 

фрагментарно и недостаточно полно. Комплексные работы, непосредственно 

посвященные такой проблематике, отсутствуют, хотя наметилась тенденция к 

специализации соответствующих исследований, что должно привести к 

формированию основательного научного базиса для качественно обновленного 

нормативно-правового материала. 
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Раскрыта система общетеоретических категорий и понятий, используемых в 

административном судопроизводстве Украины. Сформулировано определение 

и обозначены признаки оценочных понятий как составляющей понятийного 

аппарата административного судопроизводства Украины. В частности: 

а) количество признаков, формирующих содержание оценочного понятия, 

является постоянным, но указанные признаки по своему назначению являются 

расплывчатыми и недостаточно четкими; б) оценочные понятия являются 

абстрактными понятиями, то есть такими, дефиниции которых получены путем 

абстрагирования или отвлечения от несущественных признаков, свойств, 

характеристик; в) конкретизация правовых оценочных понятий, определение 

явлений и фактов окружающей действительности, входящих в объем 

оценочного понятия, относительно предусмотренной законодателем ситуации в 

процессе правоприменения осуществляется путем их оценки; г) точность и 

правильность определения содержания оценочных понятий административного 

судопроизводства в процессе их применения зависит не только от конкретных 

обстоятельств дела, но и от уровня правосознания лица, применяющего 

правовую норму, от его профессионального уровня и степени процессуальной 

независимости; д) оценочное понятие имеет не только административно-

процессуальную природу, но и смешанную, как правило, юридико-этическую 

(морально-правовую); е) содержание оценочного понятия в административном 

судопроизводстве фактически определяется субъектом правоприменения в 

рамках административного усмотрения, которые очерчены Кодексом 

административного судопроизводства Украины, и путем применения 

императивного метода правового регулирования; ж) целью применения 

оценочных понятий в административном судопроизводстве является 

предоставление субъекту правоприменения минимально необходимых 

полномочий для максимального учета индивидуальных особенностей дела и 

наиболее эффективного приспособления административно-процессуальной 

нормы, содержащей оценочное понятие, к конкретной жизненной ситуации. 

Установлены функции и принципы действия указанных оценочных понятий. 

В частности, определены следующие функции оценочных понятий в качестве 

основных направлений их влияния на административное судопроизводство: 

участие в правовом оформлении дискреционных полномочий 

административного суда; участие в обеспечении гибкости правового 

регулирования вопросов административного судопроизводства; экономия 

правовых средств, используемых для регулирования административного 

судопроизводства; облегчение понимания положений законодательства об 

административном судопроизводстве; осовременивание законодательства об 

административном судопроизводстве; сближение положений законодательства 

об административном судопроизводстве с нормами морали. 

На основе современной доктрины административного права и процесса, 

отраслевой юридической литературы по соответствующей проблематике и 

анализа положений Кодекса административного судопроизводства Украины 

определены критерии (характер наиболее общих свойств и признаков, 

составляющих их содержание; предмет оценивания; степень конкретизации; 



17 

наличие (факта) и способа толкования; их структура; сфера их распространения 

в системе права) и осуществлена классификация оценочных понятий в 

административном судопроизводстве Украины. Определены особенности их 

толкования и применения. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, 
административный процесс, применение, классификация, оценочное понятие, 
принципы, толкование, функции. 

 

Moiseenko G. V. Evaluation notions of administrative proceedings in 

Ukraine. – Manuscript. 

Thesis for earning a candidate’s degree in legal sciences with a specialization in 

12.00.07 – administrative law and process; financial law; informational law. – 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2017. 

The dissertation for the first time comprehensively investigates the essence and 

content of evaluative notions in the administrative proceeding of Ukraine, outlines 

problems and formulates proposals concerning the improvement of the practice of 

interpretation and application of domestic administrative procedural legislation, 

which provisions contain evaluative notions. 

A historiography of studying of evaluative notions in the administrative 

proceeding in the domestic and foreign administrative legal doctrine is determined, in 

particular, three stages of the historiography of research of evaluative notions in the 

administrative legal proceedings in the domestic and foreign administrative legal 

doctrine are distinguished. Revealed a system of general theoretical categories and 

concepts used in the administrative legal proceedings of Ukraine. The article 

formulates definitions and outlines features of evaluative notions as a part of the 

conceptual framework of administrative legal proceedings of Ukraine. Functions and 

operating principles of mentioned evaluative notions are highlighted. On the basis of 

the modern doctrine of administrative law and procedure, professional law books on 

corresponding issues and analysis of provisions of the Code of Administrative Legal 

Proceedings of Ukraine, there are determined criteria and made a classification of 

evaluative notions in the administrative legal proceedings of Ukraine. Features of 

their interpretation and use are determined. 

Key words: administrative justice, administrative procedure, application, 
classification, evaluation notions, principles, interpretation, functions.  
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