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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб. І кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами 

захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. У зв’язку 

з цим у ст. 47 Кодексу адміністративного судочинства України передбачена 

можливість участі представників сторін та третіх осіб поряд зі сторонами та 

третіми особами у справі.  

Незважаючи на важливе місце, яке відводиться інституту представництва в 

адміністративному процесі, чинне адміністративне процесуальне законодавство 

не врегульовує належним чином адміністративно-правовий статус 

представника, організаційні та процедурні засади здійснення представництва в 

адміністративному судочинстві, реальні можливості реалізації права на 

представництво для службових і посадових осіб органів влади тощо. Фактична 

нерівність можливостей сторін адміністративного процесу щодо доказування 

обставин у тій чи іншій справі, щодо якої виник спір, зважаючи на 

управлінський, владно-розпорядчий характер адміністративних правовідносин, 

а також специфічність і подекуди колізійність правового регулювання 

представництва в адміністративному процесі, унеможливлюють своєчасний та 

неупереджений розгляд справи, захист та відновлення порушених прав, свобод 

та інтересів суб’єктів адміністративних процесуальних правовідносин.  

Окремі аспекти інституту представництва загалом і, зокрема представництва 

в адміністративному судочинстві, досліджували В. Б. Авер’янов, 

О. Ф. Андрійко, О. В. Бачун, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, Л. Р. Біла-Тіунова, 

О. Г. Бондар, М. Ю. Віхляєв, В. М. Гаращук, І. С. Гриценко, Т. О. Гуржій, 

Е. Ф. Демський, В. С. Зайцев, Я. П. Зейкан, Т. Є. Кагановська, Л. П. Коваленко, 

І. Б. Коліушко, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 

О. В. Кузьменко, Р. О. Куйбіда, Є. В. Курінний, В. А. Ліпкан, Ю. О. Легеза, 

Д. М. Лук’янець, П. С. Лютіков, В. К. Матвійчук, Р. С. Мельник, 

О. І. Миколенко, О. М. Мінаєва, О. М. Музичук, С. С. Овчарук, А. В. Пасічник, 

Ю. В. Пирожкова, Д. В. Приймаченко, А. О. Селіванов, І. О. Сквірський, 

М. І. Смокович, С. Г. Стеценко, В. П. Тимощук, В. І. Шишкін та ін. Проте 

представництво в адміністративному процесі висвітлено доволі фрагментарно, 

національна законодавча база, яка регламентує цю сферу, як і практика 

правозастосування, не позбавлена недоліків.  

Таким чином, необхідність удосконалення інституту представництва в 

адміністративному процесі, наявність недоліків у його правовому регулюванні, 

з одного боку, та відсутність ґрунтовних наукових розробок з цієї 

проблематики – з іншого, обумовлюють актуальність комплексного 

дослідження представництва в адміністративному процесі в Україні. 

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

Дослідження виконано відповідно до основних положень Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 
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2015 р. № 5/2015, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр., затвердженої Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, Стратегії розвитку 

наукових досліджень Національної академії правових наук України на  

2016–2020 рр., затвердженої Постановою загальних зборів Національної 

академії правових наук України від 03 березня 2016 р., планів наукових 

досліджень Запорізького національного університету, комплексних наукових 

проектів «Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення сутності та 

особливостей інституту представництва, правового статусу представника в 

адміністративному процесі та напрямків їх удосконалення на основі аналізу й 

узагальнення адміністративного процесуального законодавства та практики 

його застосування, а також зарубіжного досвіду. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: 
  охарактеризувати ґенезу інституту представництва в адміністративному 

процесі в Україні та світі; 

  визначити сутність, види та особливості представництва в 

адміністративному процесі; 

  узагальнити принципи та функції представництва в адміністративному 

судочинстві; 

  окреслити сучасний стан правового регулювання представництва в 

адміністративному процесі; 

  встановити сутність та зміст правового статусу представника як суб’єкта 

адміністративного процесу; 

  розкрити повноваження представника в адміністративному судочинстві; 

  виявити особливості відповідальності представника та контролю за його 

діяльністю у сфері адміністративного судочинства; 

  визначити особливості взаємодії представника з іншими учасниками 

адміністративного процесу; 

  узагальнити зарубіжний досвід представництва в адміністративному 

судочинстві та визначити можливості його використання в Україні; 

  опрацювати напрямки вдосконалення законодавства, яке регламентує 

представництво в адміністративному процесі; 

  надати пропозиції щодо вдосконалення організаційних та процедурних 

засад здійснення представництва в контексті судової реформи. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в 

адміністративному процесі. 

Предметом дослідження є представництво в адміністративному процесі. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дисертаційної роботи, наукової 

обґрунтованості та об’єктивності її результатів було застосовано низку 



3 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання. Зокрема за допомогою 

системного підходу було визначено адміністративно-правовий статус 

представника, його функції, завдання та повноваження (підрозділи 1.2, 1.3, 

розділ 2). Методи діалектики надали змогу позиціонувати значущість і місце 

інституту представництва в адміністративному процесі і його правового 

регулювання (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 3.2). Інші загальні методи (узагальнення, 

синтез, аналіз, порівняння, дедукція, індукція, абстрагування, аналогія) 

використовувалися для уточнення понятійного апарату представництва в 

адміністративному процесі, поняття, змісту та особливостей правового статусу 

представника та інституту представництва в цілому (підрозділи 1.2, 1.3, 

розділи 2, 3). Юридичний метод та метод тлумачення норм права надали змогу 

проаналізувати стан правового регулювання представництва в 

адміністративному процесі, визначити недоліки та шляхи вдосконалення 

адміністративного законодавства, яке регламентує інститут представництва 

(підрозділи 1.4, 3.1, 3.2, розділ 2). Історико-правовий метод було застосовано 

при дослідженні ґенези інституту представництва в адміністративному процесі 

в Україні та світі, а також сучасного стану його правового регулювання 

(підрозділи 1.1, 1.4). За допомогою структурно-функціонального аналізу були 

вивчені функції представництва, організаційні та процедурні засади його 

здійснення (підрозділ 1.3). При застосуванні аналітичного методу пізнання 

були виявлені прогалини та колізії чинного законодавства, можливості 

використання зарубіжного досвіду, надані пропозиції і рекомендації щодо 

вдосконалення інституту представництва в адміністративному процесі 

(розділ 3). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, закони 

України, міжнародні акти, згода на обов’язковість яких надана Верховною 

Радою України, та підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують 

здійснення представництва та правовий статус представника в 

адміністративному процесі.  

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, експертні оцінки 

та узагальнення стану фактичного здійснення представництва в 

адміністративному процесі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексних 

наукових досліджень, присвячених визначенню сутності та особливостей 

представництва в адміністративному процесі в Україні та окресленню 

напрямків його удосконалення. У результаті дослідження сформульовано низку 

нових наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

уперше: 

  визначено особливості процесуального статусу представника, а саме: 

1) він наділений правом звернення до адміністративного суду не від свого імені, 

а від імені сторони адміністративного процесу чи третьої особи; 2) він захищає 

виключно права та законні інтереси осіб, яких представляє, а не особисті; 3) він 

діє на підставі договору (угоди) чи закону; 4) вимоги до представників та 

обмеження процесуального представництва викладені в статтях Кодексу 
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адміністративного судочинства України; 5) базуючись на вимогах ст. 59 

Кодексу адміністративного судочинства України, повноваження законних 

представників мають бути підтверджені у визначеному законом порядку; 

6) його діяльність спрямована на надання кваліфікованої правової допомоги 

особі, яку він представляє, та сприяння здійсненню правосуддя в 

адміністративному суді; 

  встановлено етапи розвитку та становлення інституту представництва в 

адміністративному процесі, а саме: 1) правозаступництво у Стародавньому 

Римі; 2) представництво у Литовсько-Польський період; 3) розвиток 

представництва у Російській імперії до ХХ ст.; 4) дореволюційна адвокатура; 

5) представництво у період Української Радянської Соціалістичної Республіки; 

6) представництво у незалежній Україні; 

  виявлено можливості використання в Україні зарубіжного досвіду 

представництва в адміністративному судочинстві, а саме: 1) підвищення 

ефективності безоплатної правової допомоги; 2) вирішення питання 

обмеженого бюджетного фінансування безоплатної правової допомоги шляхом 

залучення поряд із коштами державного бюджету грантів, адвокатських 

внесків; 3) участь адвокатів в адміністративному провадженні не лише як 

представників заінтересованої сторони, а й відповідачами за позовом у справах 

адвокатів; 4) створення адвокатських об’єднань (компаній) для захисту 

«суспільних інтересів», які є представниками не приватних клієнтів, а 

громадськості; 5) підвищення гарантій забезпечення адвокатам можливості 

здійснювати їх професійні обов’язки незалежно, без тиску, залякування, 

перешкод, недоречного втручання; 6) забезпечення таємниці юридичної 

консультації як адвоката, так і будь-якого іншого юриста, навіть юриста-

працівника підприємства; 

удосконалено: 

  наукові підходи щодо виокремлення видів представництва, зокрема 

виділено три підвиди договірного представництва в адміністративному процесі: 

1) безпосередньо адвокатське; 2) представництво прав та інтересів юридичних 

осіб; 3) представництво в адміністративному процесі іншою особою, яку було 

допущено судом; 

  розуміння системи принципів діяльності представника в 

адміністративному судочинстві, у якій, на відміну від існуючих підходів, 

запропоновано виділяти принцип професіоналізму, адвокатської етики та 

гуманізму; 

  наукові положення про класифікацію повноважень представника, яку 

запропоновано здійснювати залежно від умови представництва і виділяти 

договірні повноваження та повноваження за законом; 

  виділення особливостей відповідальності представника у сфері 

адміністративного судочинства: 1) метою юридичної відповідальності є 

створення умов для реалізації прав та законних інтересів суб’єктів 

адміністративних відносин, зміцнення правопорядку, зниження рівня 

правопорушень, правильне, засноване на нормативних актах, функціонування 

механізму правового регулювання; 2) найбільш детально законодавчо 
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урегульованою є дисциплінарна відповідальність; 3) окремими нормативно-

правовими актами законодавець фактично унеможливлює притягнення 

представника до цивільно-правової відповідальності, що порушує принцип 

рівності сторін в адміністративному процесі; 

дістали подальшого розвитку: 

  визначення поняття представництва в адміністративному процесі, під 

яким запропоновано розуміти правовідносини, у яких певна особа в межах 

визначених договором або законом повноважень вчиняє процесуальні дії в 

адміністративному процесі, спрямовані на захист законних прав, свобод та 

інтересів іншої особи, яку представляє; 

  узагальнення особливостей представництва в адміністративному процесі: 

1) воно спрямоване на надання юридичної допомоги в ході адміністративного 

процесу щодо реалізації прав та інтересів певного учасника цього процесу; 

2) участь представника та довірителя може бути одночасною, окрім випадків, 

визначених законодавчо; 3) повноваження представника визначені на 

законодавчому рівні, він є самостійним у їх реалізації; 4) адміністративне 

представництво може бути законним та добровільним;  

  характеристика функцій представників в адміністративному процесі: 

1) консультування щодо можливості застосування законодавства; 

2) консультування та юридичне супроводження підприємств (установ, 

організацій тощо); 3) захист в адміністративному процесі; 4) представництво в 

адміністративному суді чи інших державних органах; 5) складання заяв, скарг 

чи інших документів, які мають правовий характер; 

  пропозиції щодо внесення змін та доповнень до законодавства, яке 

регламентує інститут представництва, зокрема до Кодексу адміністративного 

судочинства України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» та ін.; 

  наукові підходи щодо розуміння напрямків удосконалення 

організаційних та процедурних засад здійснення представництва в контексті 

судової реформи в Україні, зокрема щодо: 1) забезпечення формування органів 

адвокатського самоврядування та їх взаємодії за принципом «знизу – вгору», а 

не «згори – вниз»; 2) підвищення рівня професійної підготовки та вимог до 

представника; удосконалення процедур складання кваліфікаційного іспиту, 

проходження стажування, підвищення кваліфікації; 3) посилення контролю та 

дисциплінарної відповідальності в представницькій діяльності, уточнення 

підстав і порядку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; 

4) активізації організаційних форм і процедур здійснення представництва в 

адміністративному процесі в системі «електронного суду»; 5) впровадження 

процедури медіації в адміністративному судочинстві як додаткового 

інструмента професійної діяльності представника. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

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

використані у: 
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  науково-дослідній сфері – як основа для подальшого дослідження 

представництва в адміністративному процесі в Україні (акт впровадження 

Кримінологічної асоціації України від 12.01.2018); 

  правотворчості – під час опрацювання змін і доповнень до нормативно-

правових актів, якими врегульовано діяльність учасників адміністративного 

процесу (акт впровадження Науково-дослідного інституту публічного права 

від 22.01.2018); 

  правозастосовній діяльності – з метою підвищення ефективності 

судочинства в Україні (акт впровадження Апеляційного суду Херсонської 

області від 24.01.2018); 

  освітньому процесі – під час підготовки підручників, навчальних 

посібників з дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес» 

(акти впровадження Запорізького національного університету від 26.01.2018, 

Харківського національного університету внутрішніх справ від 26.01.2018). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднено на 3 науково-практичних 

конференціях, а саме: «Правова система України: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» (м. Запоріжжя, 2015 р.); «Юридичні науки: історія, сучасний стан та 

перспективи досліджень» (м. Київ, 2016 р.); «Актуальні проблеми 

законодавства України» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

7 наукових статтях, з них 6 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять одинадцять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 213 сторінок, 

у т. ч. основного тексту – 179 сторінок. Список використаних джерел налічує 

239 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано 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. 

Розділ 1 «Загальна характеристика представництва в 

адміністративному процесі» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Ґенеза інституту представництва в адміністративному 

процесі в Україні та світі» охарактеризовано особливості розвитку та 

становлення інституту представництва в адміністративному процесі, виділено 

такі їх етапи: 1) правозаступництво у Стародавньому Римі; 2) представництво у 

Литовсько-Польський період; 3) розвиток представництва у Російській імперії 

до ХХ ст.; 4) дореволюційна адвокатура; 5) представництво у період 
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Української Радянської Соціалістичної Республіки; 6) представництво у 

незалежній Україні. Здійснено характеристику кожного з виділених етапів. 

У підрозділі 1.2 «Сутність, особливості та види представництва в 

адміністративному процесі» його визначено як правовідносини, у яких певна 

особа в межах визначених договором або законом повноважень вчиняє 

процесуальні дії в адміністративному процесі, спрямовані на захист законних 

прав, свобод та інтересів іншої особи, яку представляє. 

Виділено загальні риси представництва в адміністративному процесі: 

1) спрямоване на надання юридичної допомоги під час адміністративного 

процесу щодо реалізації прав та інтересів певного учасника судового процесу; 

2) участь представника та довірителя може бути одночасною (на відміну від 

цивільного процесу), окрім випадків, визначених законодавством; 3) характерна 

можливість залучення декількох представників, що підтверджує мету 

представництва – надання юридичної допомоги, а не вчинення певних дій за 

учасника процесу; 4) повноваження представника визначені на законодавчому 

рівні, він є самостійним у їх реалізації, що є суттєвою відмінністю від інших 

судових процесів; 5) адміністративне представництво може бути законним та 

добровільним.  

Встановлено, що, на відміну від інших судових процесів, представництво в 

адміністративному процесі може виникнути у зв’язку зі спорідненістю осіб або 

інших юридичних фактів. Кодекс адміністративного судочинства України 

більш детально, аніж інші кодекси, регламентує інститут представництва, хоча 

деякі його положення потребують уточнення та удосконалення. Суттєві 

відмінності визначено за характером, змістом правовідносин та вимог до осіб, 

які можуть представляти інтереси в адміністративному суді. 

На основі дослідження договірного представництва в адміністративному 

процесі виділено три його підвиди: 1) безпосередньо адвокатське; 

2) представництво прав та інтересів юридичних осіб; 3) представництво в 

адміністративному процесі іншою особою, яку було допущено судом. 

У підрозділі 1.3 «Принципи та функції представництва в 

адміністративному судочинстві» виявлено, що перелік принципів, якими має 

керуватися представник, значно ширший, ніж зазначає більшість дослідників. 

Тому, окрім основних принципів діяльності представника в адміністративному 

процесі – принципів верховенства права, законності, незалежності, рівності, – 

запропоновано виділяти принципи професіоналізму, адвокатської етики та 

гуманізму. 

Узагальнено завдання представників в адміністративному процесі: 

1) консультування щодо можливості застосування законодавства; 

2) консультування та юридичне супроводження підприємств, установ, 

організацій тощо; 3) захист в адміністративному процесі; 4) представництво в 

адміністративному суді чи інших державних органах; 5) складання заяв, скарг 

чи інших документів, які мають правовий характер. 

У підрозділі 1.4 «Сучасний стан правового регулювання представництва в 
адміністративному процесі» на підставі аналізу нормативної бази уточнено 

класифікацію законних представників, які можуть представляти інтереси 
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дитини в адміністративному процесі: 1) родичі першого порядку – батьки 

(батько та мати); 2) другого – повнорідні повнолітні та правоздатні брати чи 

сестри, дід чи баба; 3) усиновлювачі; 4) піклувальники чи опікуни; 5) органи 

опіки та піклування.  

Обґрунтовано, що існуюча концепція представництва, закріплена у Кодексі 

адміністративного судочинства України, регулює досить велику кількість 

взаємопов’язаних питань. Проте у зв’язку зі здійсненням адаптації 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу виникає 

ряд суперечностей та неточностей у його правовому регулюванні. 

Розділ 2 «Особливості правового статусу представника в 

адміністративному процесі» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Поняття та зміст правового статусу представника як 

суб’єкта адміністративного процесу» обґрунтовано, що правовий статус 

представників як суб’єктів адміністративного процесу є комплексною 

категорією, що містить у собі завдання та функції, права, обов’язки та 

відповідальність, визначені законодавством.  

Акцентовано увагу на тому, що в межах свого правового статусу 

представник самостійно обирає правову позицію у справі, методи та засоби 

захисту чи відновлення прав та законних інтересів клієнта тощо. При цьому 

самостійність представника обмежена чинним законодавством та не повинна 

суперечити інтересам клієнта чи завдавати йому шкоди.  

Виділено особливості процесуального статусу представника: 1) він 

наділений правом звернення до адміністративного суду не від свого імені, а від 

імені сторони адміністративного процесу чи третьої особи; 2) він захищає 

виключно права та законні інтереси осіб, яких представляє, а не особисті; 3) він 

діє на підставі договору (угоди) чи закону; 4) вимоги до представників та 

обмеження процесуального представництва викладені в статтях Кодексу 

адміністративного судочинства України; 5) базуючись на вимогах ст. 59 

Кодексу адміністративного судочинства України, повноваження законних 

представників мають бути підтверджені у визначеному законом порядку; 

6) його діяльність спрямована на надання кваліфікованої правової допомоги 

особі, яку він представляє, та сприяння здійсненню правосуддя в 

адміністративному суді. 

У підрозділі 2.2 «Повноваження представника в адміністративному 
судочинстві» визначено, що повноваження, якими наділяється представник, є 

юридичним фактом, обов’язковою умовою будь-якого представництва. 

Обґрунтовано, що повноваження представника породжують права та обов’язки 

особи, яку він представляє. 

Класифіковано повноваження представника залежно від умови 

представництва на договірні та за законом. Визначено, що представник, який 

бере участь в адміністративному процесі на основі договору, уповноважений 

здійснювати лише ті процесуальні дії, які визначені договором або довіреністю. 

У свою чергу, повноваження законного представника юридичної особи, органу, 

установи чи підприємства надаються законом, статутом, положеннями чи 

іншими установчими документами організації. 
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У підрозділі 2.3 «Особливості юридичної відповідальності представника та 

контролю за його діяльністю у сфері адміністративного судочинства» 

запропоновано авторське визначення юридичної відповідальності представника 

в адміністративному процесі як нормативно встановлених санкцій, які 

застосовуються до особи, яка вчинила правопорушення або виконала 

неналежним чином свої обов’язки. Встановлено, що найбільш детально 

законодавчо врегульованою є дисциплінарна відповідальність. Метою 

юридичної відповідальності представника визначено створення умов для 

реалізації прав та законних інтересів суб’єктів правових відносин, зміцнення 

правопорядку, зниження рівня правопорушень, правильне, засноване на 

нормативних актах, функціонування механізму правового регулювання. 

У підрозділі 2.4 «Взаємодія представника з іншими учасниками 

адміністративного процесу» виявлено, що представник під час 

адміністративного процесу взаємодіє з усіма його учасниками. Від особистої 

відповідальності представника, судді, сторін та інших учасників 

адміністративного процесу за виконання своїх обов’язків залежить 

об’єктивність та законність винесення рішення щодо адміністративної справи.  

Доведено, що взаємодія представника та інших учасників адміністративного 

процесу, які зацікавлені у здійсненні правосуддя на належному рівні, потребує 

вдосконалення певних механізмів співпраці. 

Розділ 3 «Напрямки вдосконалення інституту представництва в 

адміністративному процесі в контексті судової реформи в Україні» 

складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Зарубіжний досвід представництва в адміністративному 

судочинстві та можливості його використання в Україні» обґрунтовано 

нагальну необхідність дослідження та використання зарубіжного досвіду 

представництва в адміністративному судочинстві як підґрунтя для розроблення 

і вдосконалення правового регулювання та організаційного забезпечення 

функціонування інституту представництва в адміністративному процесі в 

Україні, у контексті реалізації Угоди про асоціацію України та Європейського 

Союзу. 

Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на організаційні відмінності в 

різних державах, представництво в адміністративному процесі має відповідати 

загальним стандартам і процесуальним гарантіям, які закріплені в Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод та ряді інших нормативно-

правових документів, з положеннями яких доцільно гармонізувати вітчизняне 

законодавство у сфері представництва та адвокатури на шляху реалізації Угоди 

про асоціацію України та Європейського Союзу. 

У підрозділі 3.2 «Удосконалення законодавства, яке регламентує 

представництво в адміністративному процесі» обґрунтовано, що сучасне 

законодавство, яке регламентує представництво в адміністративному процесі, 

не позбавлене недоліків, прогалин і колізій, через що потребує нагального 

вдосконалення з урахуванням міжнародних принципів, норм і стандартів, 

передусім держав-членів Європейського Союзу. 
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Визначено основні напрямки удосконалення законодавства, яке регламентує 

представництво в адміністративному процесі, що мають знайти своє вираження 

в такому: 1) внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», узгодження 

положень Конституції України для усунення колізії чинного адміністративного 

процесуального законодавства, в якому представництво позиціонується як 

додаткова форма захисту при конституційно закріпленій «адвокатській 

монополії», що, у свою чергу, суперечить конституційному праву на вибір 

захисника і особи, яка надає правову допомогу; 2) детальна регламентація у 

Кодексі адміністративного судочинства України випадків неможливості 

забезпечити стороною адміністративного процесу свого представництва 

адвокатом; визначення сутності малозначного спору та інших нюансів, які 

випливають з реформи «адвокатської монополії»; 3) детальна законодавча 

регламентація можливостей медіації та участі в ній представника, адвоката; 

4) закріплення вимог та критеріїв щодо освітньо-кваліфікаційного та 

професійного рівня адвоката/представника; 5) внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України, спрямованих на забезпечення 

реалізації права на представництво в адміністративному процесі для посадових 

осіб державних органів (наприклад, закріпивши право уповноважених 

працівників органу представляти в суді інтереси органу в цілому та його 

посадових осіб) тощо. 

У підрозділі 3.3 «Удосконалення організаційних та процедурних засад 
здійснення представництва в контексті судової реформи в Україні» 

обґрунтовано, що підвищення ефективності, якості та гарантованості інституту 

представництва в адміністративному процесі в межах реалізації загальної 

реформи правосуддя в Україні неможливе без відповідної модернізації 

організаційних та процедурних засад його здійснення. 

Надано пропозиції щодо вдосконалення організаційних та процедурних 

засад здійснення представництва в контексті судової реформи в Україні, 

зокрема щодо: 1) організації формування органів адвокатського 

самоврядування та їх взаємодії за принципом «знизу – вгору», а не «згори – 

вниз»; 2) підвищення рівня професійної підготовки та вимог до представника; 

удосконалення процедур складання кваліфікаційного іспиту, проходження 

стажування, підвищення кваліфікації; 3) посилення контролю та 

дисциплінарної відповідальності в представницькій діяльності, уточнення 

підстав і порядку притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності; 

обов’язкового розміщення інформації про притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності на офіційних сайтах; 4) активізації 

організаційних форм і процедур здійснення представництва в 

адміністративному процесі в системі «електронного суду»; забезпечення 

можливостей її фактичного повсякденного використання (подання в 

електронному вигляді заяв, скарг, клопотань та необхідних документів; 

одержання електронної копії процесуального документа або повістки 

електронною поштою або смс-повідомленням; ознайомлення з матеріалами 

справи в електронному кабінеті; повноцінне інформування учасників процесу 
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засобами електронного зв’язку щодо перенесення часу і дати судового 

засідання тощо); 5) впровадження процедури медіації в адміністративному 

судочинстві як додаткового інструмента професійної діяльності представника, 

її врегулювання процесуальним законодавством; прийняття профільного 

Закону України «Про медіацію». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового 

завдання, яке полягає у визначенні сутності та видів представництва, 

особливостей правового статусу представника та шляхів удосконалення 

інституту представництва в адміністративному процесі в контексті судової 

реформи в Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано 

низку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення 

поставленої мети, зокрема: 

1. Аргументовано, що розвиток та становлення інституту представництва в 

адміністративному процесі складається з таких етапів: 1) правозаступництво у 

Стародавньому Римі; 2) представництво у Литовсько-Польський період; 

3) розвиток представництва у Російській імперії до ХХ ст.; 4) дореволюційна 

адвокатура; 5) представництво у період Української Радянської Соціалістичної 

Республіки; 6) представництво у незалежній Україні. 

2. Визначено поняття представництва в адміністративному процесі, під 

яким запропоновано розуміти правовідносини, в яких певна особа в межах 

визначених договором або законом повноважень вчиняє процесуальні дії в 

адміністративному процесі, спрямовані на захист законних прав, свобод та 

інтересів іншої особи, яку представляє. 

Доведено, що особливостями представництва в адміністративному процесі 

є: 1) адміністративне представництво спрямоване на надання юридичної 

допомоги під час адміністративного процесу щодо реалізації прав та інтересів 

певного учасника судового процесу; 2) участь представника та довірителя може 

бути одночасною (на відміну від цивільного процесу), окрім випадків, 

визначених законодавчо; 3) характерна можливість залучення декількох 

представників, що підтверджує мету представництва – надання юридичної 

допомоги, а не вчинення певних дій за учасника процесу; 4) повноваження 

представника визначені на законодавчому рівні, він є самостійним у їх 

реалізації, що є суттєвою відмінністю від інших судових процесів; 

5) адміністративне представництво може бути законним та добровільним.  

Виділено три підвиди договірного представництва в адміністративному 

процесі: 1) безпосередньо адвокатське; 2) представництво прав та інтересів 

юридичних осіб; 3) представництво в адміністративному процесі іншою 

особою, яку було допущено судом. 

3. Встановлено, що, окрім основних принципів діяльності представника в 

адміністративному судовому процесі – принципів верховенства права, 

законності, незалежності, рівності, – доцільно виділяти принципи 

професіоналізму, адвокатської етики та гуманізму. 
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Визначено функції представників в адміністративному процесі: 

1) консультування щодо можливості застосування законодавства; 

2) консультування та юридичне супроводження підприємств (установ, 

організацій тощо); 3) захист в адміністративному процесі; 4) представництво в 

адміністративному суді чи інших державних органах; 5) складання заяв, скарг 

чи інших документів, які мають правовий характер. 

4. На підставі дослідження сучасного стану правового регулювання 

представництва в адміністративному процесі зроблено висновок, що існуюча 

концепція представництва, закріплена у Кодексі адміністративного судочинства 

України, регулює досить велику кількість взаємопов’язаних питань, проте у 

зв’язку з необхідністю гармонізації вітчизняного законодавства із 

законодавством Європейського Союзу у ньому виникає ряд суперечностей та 

неточностей (порушення конституційного права на вибір особи, яка надає 

захист і правову допомогу, через існування «адвокатської монополії»; 

«незавершеність» інституту медіації; проблеми відповідальності представників 

тощо). 

5. Визначено, що правовий статус представників як суб’єктів 

адміністративного процесу є комплексною категорією, яка містить у собі 

завдання та функції, права, обов’язки та відповідальність представників, 

визначені адміністративним законодавством. Виділено особливості 

процесуального статусу представника. 

Запропоновано перелік завдань представника, які визначають його правовий 

статус: 1) консультування щодо можливості застосування особою 

законодавства; 2) здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів певної 

особи в адміністративному судовому процесі; здійснення представництва 

клієнта в адміністративному суді; 3) сприяння здійсненню правосуддя та 

підтримка законності; 4) підвищення правосвідомості та правової культури 

населення.  

6. Констатовано, що повноваження, якими наділяється представник, є 

юридичним фактом, обов’язковою умовою будь-якого представництва, і 

породжують права та обов’язки особи, яку представляють. 

Класифіковано повноваження представника залежно від умови 

представництва на договірні та за законом. Зазначається, що представник, який 

бере участь в адміністративному процесі на основі договору, уповноважений 

здійснювати лише ті процесуальні дії, які визначені договором або довіреністю. 

У свою чергу, повноваження законного представника юридичної особи, органу, 

установи чи підприємства надаються законом, статутом, положеннями чи 

іншими установчими документами організації. 

7. Запропоновано авторське визначення юридичної відповідальності 

представника в адміністративному процесі як нормативно встановленого 

обов’язку понести покарання, що виражається у відповідних санкціях, які 

застосовуються до представника, який вчинив правопорушення або виконав 

неналежним чином свої обов’язки.  

Обґрунтовано, що особливостями юридичної відповідальності представника 

у сфері адміністративного судочинства є такі: 1) найбільш детально 
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законодавчо урегульованою є дисциплінарна відповідальність; 2) метою 

юридичної відповідальності представника є створення умов для реалізації прав 

та законних інтересів суб’єктів правових адміністративних відносин, зміцнення 

правопорядку, зниження рівня правопорушень, правильне, засноване на 

нормативних актах, функціонування механізму правового регулювання; 

3) окремими нормативними актами законодавець фактично унеможливлює 

притягнення представника до цивільно-правової відповідальності, що порушує 

принцип рівності сторін в адміністративному процесі. 

8. Виявлено, що взаємодія представника з іншими учасниками 

адміністративного процесу, які зацікавлені у здійсненні правосуддя на 

належному рівні, потребує вдосконалення певних механізмів співпраці. 

Акцентовано увагу на тому, що, незважаючи на організаційні відмінності у 

різних державах, представництво в адміністративному процесі має відповідати 

загальним стандартам і процесуальним гарантіям, які закріплені в Конвенції 

про захист прав людини та основних свобод та ряді інших нормативно-

правових документів, з положеннями яких доцільно гармонізувати вітчизняне 

законодавство у сфері представництва та адвокатури на шляху реалізації Угоди 

про асоціацію України та Європейського Союзу. 

9. Окреслено актуальні можливості використання в Україні зарубіжного 

досвіду представництва в адміністративному судочинстві, а саме: 

1) підвищення ефективності безоплатної правової допомоги (за моделями 

Сполучених Штатів Америки, Держави Ізраїль, Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерландів, Федеративної Республіки 

Німеччина); 2) вирішення питання обмеженого бюджетного фінансування 

безоплатної правової допомоги шляхом залучення поряд із коштами 

державного бюджету грантів, адвокатських внесків (досвід країн 

Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки); 3) участь адвокатів в 

адміністративному процесі не лише як представника заінтересованої сторони, а 

й відповідача за позовом у справах адвокатів (досвід Федеративної Республіки 

Німеччина); 4) створення адвокатських об’єднань (компаній) для захисту 

«суспільних інтересів», які є представниками не приватних клієнтів, а 

громадськості (досвід Сполучених Штатів Америки); 5) підвищення гарантій 

забезпечення адвокатам можливості здійснювати їх професійні обов’язки 

незалежно, без тиску, залякування, перешкод, недоречного втручання (досвід 

країн Європейського Союзу); 6) забезпечення таємниці юридичної консультації 

як адвоката, так і будь-якого іншого юриста, навіть юриста-працівника 

підприємства (досвід Королівства Англія) тощо. 

10. Запропоновано основні напрямки вдосконалення законодавства, яке 

регламентує представництво в адміністративному процесі, зокрема: 1) внесення 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», узгодження положень Конституції 

України для усунення колізії чинного адміністративного процесуального 

законодавства, у якому представництво позиціонується як додаткова форма 

захисту при конституційно закріпленій «адвокатській монополії», що, у свою 

чергу, суперечить конституційному праву на вибір захисника і особи, яка надає 
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правову допомогу; 2) детальна регламентація у Кодексі адміністративного 

судочинства України випадків неможливості забезпечення стороною 

адміністративного процесу свого представництва адвокатом; визначення 

сутності малозначного спору та інших аспектів, які випливають з реформи 

«адвокатської монополії»; 3) детальна законодавча регламентація можливостей 

медіації та участі у ній представника, адвоката; 4) закріплення вимог та 

критеріїв щодо освітньо-кваліфікаційного та професійного рівня 

адвоката/представника; 5) внесення змін до Кодексу адміністративного 

судочинства України щодо забезпечення реалізації права на представництво в 

адміністративному процесі для посадових осіб державних органів (наприклад, 

закріпивши право уповноважених співробітників органу представляти в суді 

інтереси органу в цілому та його посадових осіб); 6) внесення змін до Кодексу 

адміністративного судочинства України щодо участі представників в 

адміністративному процесі на основі довіреності поряд із договором і законом; 

7) удосконалення правового регулювання можливості представництва 

прокурором інтересів держави та громадянина, Уповноваженим Верховної Ради 

України з прав людини – інтересів громадянина при порушенні його прав, що 

становить справу суспільного значення тощо; 8) посилення фактичного 

гарантування державою представницької та адвокатської діяльності і належне 

закріплення механізмів його реалізації; 9) забезпечення доступності 

безоплатної правової допомоги, у т. ч. визначення її видів, які можуть 

здійснюватися тільки адвокатом; 10) удосконалення правового регулювання 

професійних прав та обов’язків адвокатів; посилення гарантій захисту 

адвокатської таємниці; 11) упровадження ефективних механізмів притягнення 

до відповідальності посадових осіб за порушення гарантій незалежності 

адвокатів. 

11. Сфомульовано пропозиції щодо вдосконалення організаційних та 

процедурних засад здійснення представництва в контексті судової реформи в 

Україні, зокрема щодо: забезпечення формування органів адвокатського 

самоврядування та їх взаємодії; підвищення рівня професійної підготовки та 

інших вимог до представника та адвоката; уточнення підстав і порядку 

притягнення адвоката до юридичної, зокрема дисциплінарної відповідальності; 

активізації організаційних форм і процедур здійснення представництва в 

адміністративному процесі в системі «електронного суду»; впровадження 

процедури медіації в адміністративному судочинстві як додаткового 

інструмента в професійній діяльності представника та адвоката тощо. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Лисенко Ю. О. Представництво в адміністративному процесі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей інституту 

представництва, правового статусу представника в адміністративному процесі 

та шляхів їх удосконалення в контексті судової реформи та реалізації Угоди 

про асоціацію України та Європейського Союзу. Визначаються етапи розвитку 

та становлення інституту представництва в адміністративному процесі в 

Україні та світі, його сутність, види та особливості. Узагальнюються принципи 
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та функції представництва в адміністративному судочинстві, окреслюється 

сучасний стан його правового регулювання. Встановлюються сутність та зміст 

правового статусу представника як суб’єкта адміністративного процесу, 

розкриваються його повноваження та особливості юридичної відповідальності. 

Визначаються особливості взаємодії представника з іншими учасниками 

адміністративного процесу. Узагальнюється зарубіжний досвід представництва 

в адміністративному судочинстві та пропонуються можливості його 

використання в Україні. Сформульовано напрямки вдосконалення 

законодавства, яке регламентує представництво в адміністративному процесі. 

Надаються пропозиції щодо удосконалення організаційних та процедурних 

засад здійснення представництва в контексті судової реформи в Україні.   

Ключові слова: адвокатська діяльність, адміністративне судочинство, 

адміністративний процес, адміністративний суд, гармонізація законодавства, 
законний представник, європейські стандарти, медіація, представник, 
представництво, судова реформа. 

 

Лысенко Ю. А. Представительство в административном процессе. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание учѐной степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое 

право; информационное право. – Запорожский национальный университет, 

Запорожье, 2018. 

Диссертация является одним из первых комплексных исследований в 

юридической науке Украины, посвященных теоретико-правовым проблемам 

института представительства и административно-правового статуса 

представителя в административном процессе. Исследованы сущность и 

особенности института представительства, правовой статус представителя в 

административном процессе и пути их усовершенствования. В результате 

проведенного исследования сформулирован ряд новых научных положений, 

выводов, рекомендаций и предложений. 

Обосновывается значение института представительства в административном 

процессе в современных условиях. Акцентируется внимание на том, что 

действующее административное процессуальное законодательство не 

регулирует должным образом административно-правовой статус 

представителя, организационные и процедурные основы осуществления 

представительства в административном судопроизводстве, возможности 

реализации права на представительство для служебных и должностных лиц 

органов власти. Выявлены и другие недостатки, законодательные пробелы, 

обусловливающие актуальность исследования представительства в 

административном процессе.  

Определено понятие представительства в административном процессе, под 

которым предложено понимать правоотношения, в которых данное лицо в 

пределах определенных договором или законом полномочий совершает 

процессуальные действия в административном процессе, направленные на 

защиту законных прав, свобод и интересов другого лица, которое представляет. 
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Выделяются особенности представительства, а именно: оно направлено на 

оказание юридической помощи во время административного процесса по 

реализации прав и интересов определенного участника судебного процесса; 

участие представителя и доверителя может быть одновременным, кроме 

случаев, определенных законодательством; возможность привлечения 

нескольких представителей, подтверждающая цель представительства – 

оказание юридической помощи, а не совершение определенных действий за 

участника процесса; полномочия представителя определены на 

законодательном уровне, он является самостоятельным в их реализации, что 

является существенным отличием от других судебных процессов; 

административное представительство может быть законным и добровольным.  

Уточняются виды представительства, его принципы и функции 

представителя в административном процессе. Выясняется сущность правового 

статуса представителей, выделяются особенности, в частности процессуального 

статуса, анализируются задачи и полномочия представителя.  

Предлагается авторское определение юридической ответственности 

представителя в административном процессе, формулируются ее особенности. 

Исследуются особенности и роль взаимодействия представителя и других 

участников административного процесса.  

Определяются актуальные возможности использования в Украине 

зарубежного опыта представительства в административном судопроизводстве. 

Предлагаются пути совершенствования законодательства, регламентирующего 

представительство в административном процессе. Выясняются приоритетные 

пути совершенствования организационных и процедурных принципов 

осуществления представительства в контексте судебной реформы в Украине. 

Ключевые слова: адвокатская деятельность, административное 
судопроизводство, административный процесс, административный суд, 

гармонизация законодательства, законный представитель, европейские 
стандарты, медиация, представитель, представительство, судебная 
реформа. 

 

Lysenko Y. O. Agency within Administrative Procedure. – 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, 2018. 

Thesis is focused on the comprehensive study of the essence and peculiarities of 

the institution of agency, the legal status of an authorized agent within administrative 

procedure and the ways of their improvement in the context of judicial reform and the 

implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European 

Union. The stages of development and establishment of the institution of agency 

within administrative procedure in Ukraine and in the world, its essence, types and 

features have been determined. The principles and functions of agency within 

administrative judicial proceedings have been generalized; the current state of its 

legal regulation has been outlined. The essence and content of the legal status of an 

authorized agent as the subject of administrative procedure have been established; his 
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powers and peculiarities of the legal liability have been revealed. The peculiarities of 

the interaction between an authorized agent and other participants of administrative 

procedure have been determined. International experience of agency within 

administrative judicial proceedings has been studied and the possibilities of its use in 

Ukraine have been offered. The author has studied the areas of improving 

administrative procedural legislation, which regulates the institution of agency. 

Propositions on improving the organizational and procedural principles of 

implementing agency in the context of judicial reform in Ukraine have been 

provided. 

Key words: advocacy, administrative legal proceedings, administrative process, 
administrative court, harmonization of legislation, legal representative, European 

standards, mediation, representative, representation, judicial reform. 
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