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ВСТУП 

 

 

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, 
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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. 

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 
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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 
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використовуються в адміністративному судочинстві України; 

– сформулювати визначення та окреслити ознаки оціночних понять як 

складової частини понятійного апарату адміністративного судочинства 

України; 

– 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 



7 

 

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. 

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: 
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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 
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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; 

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 
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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 характер; численність, розмаїття зовнішніх форм виразу 

предмета тлумачення; «обслуговуюче» спрямування щодо матеріального 
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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 від 15.02.2017). 

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.). 

7 
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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. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Історіографія дослідження оціночних понять 

адміністративного судочинства у вітчизняній та зарубіжній 

адміністративно-правовій доктрині 

 

 

Оціночні поняття, як предмет наукового пізнання, постійно, протягом 

сучасного розвитку правової науки, привертали увагу вчених-юристів, при 

чому представників різних галузевих юридичних наук. Зокрема, оціночні 

поняття досліджувались такими вченими як Т.В. Кашаніна [1], В.О. Жерєбкін 

[2; 3], М.І. Бару [4], В.В. Пітецький [5; 6], В.В. Ігнатенко [7; 8], В.А. Біленко 

[9], О.В. Веренкіотова [10; 11], В.М. Чернега [12], О.Г. Глухий [13; 14; 15; 

16], Д.К. Василяка [17], В.О. Рибалко [19], О. Бакалінська [20], І.В. Турчин-

Кукаріна [21; 22], І.А. Тітко [23], Т.О. Коломоєць та П.С. Лютіков [24; 25], 

С.М. Черноус [26] та багато інших вчених. 

Таку зацікавленість з боку наукової спільноти цією проблематикою 

можна пояснити особливою природою (сутністю) оціночних категорій, їх 

важливим значенням для регулювання правовідносин, як матеріальних так і 

процесуальних. Як слушно вказує Р.О. Опалєв, вони надають процесуальній 

формі гнучкості, стабільності, забезпечують відносну «безпробільність» 

регулювання процесуальних правовідносин. При правильному їх 

використанні ці поняття сприяють досягненню законодавчої економії і, як 

наслідок, полегшують з’ясування правових норм громадянами. Оціночні 

поняття, підкреслює вчений, згладжують протиріччя між жорсткою 
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визначеністю правової форми та гнучкістю, мінливістю суспільного життя, 

створюють шлях для проникнення морально-етичних ідей в право [27, с. 4].  

З плином часу увага вчених-юристів до цієї проблематики лише 

зростає, що зумовлено трансформацією законодавства, його переглядом в бік 

гнучкості та відмови від формалізму. Особливо це стосується процедурного 

(правові норми про публічну адміністрацію) та процесуального 

законодавства (цивільного, адміністративного, в меншій мірі – 

кримінального), де достатньо багато юрисдикційних питань вирішуються за 

допомогою адміністративного розсуду та дискреційних повноважень. 

В контексті порушеної у цьому підрозділі проблематики, слід 

відзначити, що ґрунтовного вивчення оціночні поняття здобули лише у 

другій половині минулого століття (50-70-ті рр. ХХ ст.) в роботах вже 

згаданих вище таких радянських вчених як Т.В. Кашаніна, В.О. Жеребкін, 

М.І. Бару, В.В. Пітецький та В.В. Ігнатенко, останній з яких торкався питань 

оціночних понять в законодавстві про адміністративну відповідальність. 

Разом з тим, слід відзначити, що «впровадив» у науковий обіг категорію 

«оціночні поняття» С.І. Вільнянський у 1956 р. [28]. Відомий радянський 

вчений наголошував, що незалежність суду, зрозуміло, не виключає, а 

передбачає надання суду можливості керуватися в своїй діяльності певними 

оцінними поняттями, і радянське законодавство надає йому цю можливість, 

але ці оціночні поняття нічого спільного не мають з так званими 

«каучуковими» параграфами буржуазних кодексів, вони не підміняють 

закону і не усувають його застосування. Вони дають суду можливість вільної 

оцінки фактів і обліку індивідуальних особливостей конкретного випадку 

при обов’язковому, в той же час, застосуванні закону [28, с. 13]. Такі поняття 

С.І. Вільнянський називає «еластичними» правовими нормами і підкреслює, 

що вони є характерними як для цивільного, так і кримінального права, 

щоправда не згадуючи при цьому жодним чином право адміністративне [28, 

с. 14]. Однак справедливим буде підкреслити, що так би мовити остаточного 
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визнання термін «оціночні поняття» набув після публікацій: у 1963 р. 

наукової роботи В.М. Кудрявцева на тему «Теоретичні основи кваліфікації 

злочинів» [29, с. 6], в якій автором було підкреслено, що існування оціночних 

понять в законі є неминучим [30] та монографії Я.М. Брайніна 

«Кримінальний закон і його застосування» у 1967 р., в якій поглиблювалась 

думка В.М. Кудрявцева – «… включення в диспозицію кримінальних законів 

оціночних ознак у більшості випадків є неминучим та необхідним» [31] 

Т.В. Кашаніна досліджуючи історичні закономірності використання та 

застосування оціночних понять в радянському праві, вказувала, що в перші 

роки радянської влади вільний розсуд, у тому числі той, що надавався 

засобами оціночних понять, був досить поширеним. Особливо це стосувалось 

заходів кримінальної та адміністративної репресії. Обсяг надаваних 

адміністративним і судовим органам повноважень для здійснення розсуду 

залежав від конкретно-історичних обставин. Період революційної ломки 

старих суспільних відносин супроводжувався досить широким судовим та 

адміністративним розсудом, по-перше, як зазначала вчена, необхідно було 

карати, тим самим виправляти і перевиховувати значну кількість ворожих 

елементів, а по-друге, для цього ще ну було міцної правової основи [1]. 

Неозброєним оком видно, що на формування позиції Т.В. Кашаніної 

вплинула ідеологічна, так би мовити, підсвідома модель конструювання 

наукових поглядів, крізь призму яких вчена не зовсім об’єктивно оцінює 

позитивне призначення оціночних понять, надаючи їм змісту інструментів 

карально-репресивної системи правосуддя, яка підлаштовувалась під 

конкретні обставини справи. Разом з тим, слід відзначити, що не дивлячись 

на певну заідеологізованість думок з цього приводу, Т.В. Кашаніна 

сформувала доволі якісну теоретичну базу для подальших досліджень 

оціночних понять як в теорії права, так і в галузевих юридичних науках. 

Зокрема, надзвичайно цікавими були погляди Т.В. Кашаніної на процес 
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тлумачення оціночних понять, які у подальшому лягли в основу майбутніх 

досліджень у цій сфері. 

У 80 рр. ХХ ст. слід відзначити роботи Н.І. Агамірова, в яких було 

розкрито теоретико-правові питання оціночних понять (їх сутність та зміст, 

значення у правовому регулюванні суспільних відносин та інші функції, 

особливості тлумачення тощо [32]; праці М.І. Бару і Є.І. Астрахана, в яких 

досліджується порушена проблематика в сфері трудового права та права 

соціального забезпечення [4; 33]; В.Є. Жеребкіна, присвячені логічним та 

правовим зв’язкам оціночних понять [2; 3]; С.Д. Шапченка, в яких ґрунтовно 

вивчались логічні та юридичні особливості та функції оціночних понять [34]. 

Підсумовуючи узагальнений огляд дослідження окремих аспектів 

оціночних понять в радянській юридичній доктрині, слід підтримати в 

судженнях з цього приводу Г.Є. Агєєву, яка підкреслює, що дослідження 

оціночних понять за часів радянської держави наштовхує на думку про те, що 

оцінка правозастосовувачем і сама можливість її проведення в 

установленому порядку залежить в першу чергу 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 в тій чи іншій 

мірі передбачають якийсь вибір реалізації норми права [35, с. 66-67].  

На думку вченої, у вказану історичну епоху розвитку правової думки, 

кількість нормативних актів, що містять оціночні поняття як засобів 

вираження невизначеності у праві, зводилося до мінімуму, що пояснювалося 

специфікою правової системи держави того часу. При цьому, ряд вчених в 

деякій мірі ототожнювали «оціночні поняття» і «каучукові норми», що 

вважалися «винаходом» буржуазних держав. Отже, норми права, 

сформульовані не визначеним чином, а лише шляхом вказівки на найбільш 

загальні ознаки різних, неоднорідних фактів, явищ, що знаходяться в сфері 

правового регулювання, не могли отримати в розглянутий історичний період 
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широкого поширення, оскільки використання таких норм права неминуче 

наштовхувало б на порівняння з правовою системою буржуазних держав, з їх 

неясними, абстрактними нормами – знаряддями розправи з революційними 

діячами [35, с. 68], як, наприклад, вказувалось В.В. Пітецьким у його 

дисертації, присвяченій оціночним поняттям у радянському кримінальному 

праві [5]. 

Докорінно ситуація з перспективами дослідження проблематики 

оціночних понять на теренах колишнього СРСР змінилася після його розпаду 

та переходу від командно-адміністративної системи управління до моделі 

ринкових відносин. У цьому контексті слушно зауважує І.В. Турчин-

Кукаріна, що загальносвітові тенденції демократизації суспільства, розпад 

Радянського Союзу, утвердження загально-дозвільного принципу правового 

регулювання статусу людини в державі зумовили актуалізацію розвитку 

концепції ціннісного у праві в цілому та оціночних понять у праві зокрема 

[36, с. 49]. 

На зламі століть в Україні та Російській Федерації з’являються 

численні як загальнотеоретичні так і спеціальні, галузеві, наукові розвідки 

оціночних понять у праві. При цьому вектор їх дослідження суттєво змінився 

у порівнянні з радянським періодом розвитку юридичної доктрини. І.В. 

Турчин-Кукаріна пояснює актуалізацію цього питання та таку зміну у 

тенденціях до її осмислення кількісним домінуванням суб’єктивних прав над 

обов’язками, суспільним прогресом, урізноманітненням соціальної дійсності, 

а відтак – неможливістю вичерпно передбачити у правовій нормі усі 

обставини її застосування (оскільки неможливо точно спрогнозувати 

настання чи ненастання певних юридичних фактів, наслідком чого є активне 

застосування при конструюванні законодавцем тексту правової норми 

оціночних понять), а також об’єктивними потребами практики 

правозастосування, адже тлумачення практики правових норм, що містять 

оціночні поняття, зазвичай викликають труднощі навіть у суддів, чиї 
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результати суб’єктивного тлумачення, оформлені у судовому рішенні, що 

вступило у законну дію, стають обов’язковими [36, с. 49].  

Наукове підґрунтя для галузевих розвідок безумовно закладається 

теоретико-правовими дослідженнями. В цій царині наукового пізнання було 

сформовано нове бачення правової сутності та значення оціночних понять 

для правового регулювання в цілому. Зокрема, О.В. Веренкіотова 

розглядаючи теоретичні засади та практику реалізації оціночних понять як 

понятійно-категоріальної основи права, з’ясовує поняття (у широкому та 

вузькому розумінні), місце оціночних понять у структурі юридичних норм, 

тенденції розвитку та вдосконалення їх застосування у законопроектній 

діяльності та чинному законодавстві, формулює правила юридичної техніки 

формування оціночних понять тощо [10]. 

На думку вченої, кількість оціночних понять у сучасних правових актах 

не зменшується, саме тому проблеми, які виникають у зв’язку із 

застосуванням у праві оціночних понять, особливостей їхнього тлумачення, 

не зникають, а навпаки, дедалі більше накопичуються [10, с. 5]. Таке 

твердження О.В. Веренкіотової можна безумовно підтримати, при цьому слід 

додати, що тенденціями застосування оціночних понять у сучасних умовах 

можна також назвати: в цілому досить низький рівень правосвідомості 

громадян, що здійснюють тлумачення оціночних понять на буденному 

урівні; часом непрофесійність правозастосувача під час інтерпретації 

положень закону (наприклад, в момент складання протоколів та винесення 

постанов про притягнення до адміністративної відповідальності тощо); 

стрімке зростання кількості роз’яснень та інформаційних листів щодо 

тлумачення положень нормативно-правових актів (офіційного та 

неофіційного характеру) з боку судових органів та суб’єктів публічної 

адміністрації, які досить часто інтерпретуючи оціночні поняття, 

використовують інші чітко не визначені терміни та слова (наприклад, під час 

характеристики такої категорії як «загальновизнане уявлення про 
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гостинність» Міністерство юстиції України у своєму роз’ясненні 

використовує такі слова як: «ділові дарунки (сувеніри)», «прояви 

гостинності», «скромні масштаби», «добрі ділові відносини», «постійність», 

«створення враження» тощо [37]). 

О.В. Веренкіотова приділяє увагу і гарантіям застосування оціночних 

понять, під якими вона розуміє систему умов та засобів, що забезпечують 

фактичне втілення оціночних понять у суспільних соціальних відносинах, 

досягнення яких були задекларовані. Гарантії застосування оціночних 

понять, на думку вченої, доцільно класифікувати на загальносоціальні та 

спеціально-юридичні. При цьому, як підкреслює О.В. Веренкіотова, 

найважливішою гарантією правильного застосування оціночних понять є 

встановлення повного переліку випадків, що підпадають під те чи інше 

оціночне поняття [10, с. 5]. 

Корисними для подальших досліджень порушеної проблематики є й 

твердження вченої щодо визначення місце оціночних понять права у 

структурі юридичних норм. Зокрема, на переконання О.В. Веренкіотової на 

«місце розташування» оціночних понять у структурі юридичної норми 

впливають такі обставини як: а) його локалізація; залежно від неї у системі 

норм конкретної галузі права оціночні поняття можуть міститись як у 

загальній чи особливій частині конкретної галузі права, так і відноситись до 

окремого інституту галузі права; [10, с. 10]; б) належність норм з оціночними 

поняттями до приватного чи публічного права. У приватному праві оціночні 

поняття використовуються частіше у диспозиціях юридичних норм, а в 

публічному праві – у гіпотезах; в) належність норм з оціночними поняттями 

до певних галузей права, наприклад, у цивільному праві оціночні поняття 

частіше містяться у гіпотезах та диспозиціях юридичних норм, а в 

кримінальному праві – у гіпотезах [11, с. 73]. 

Надзвичайно актуальними є тези наукових розробок О.В. 

Веренкіотової щодо правил юридичної техніки формування оціночних 
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понять. Так, вчена-теоретик права до таких правил відносить: 1) визначення 

необхідності встановлення оціночного поняття у нормі; 2) обов’язок 

нормотворця – визначити логіко-мовну допустимість використання 

оціночного поняття та встановити ознаки, що обмежують його зміст і обсяг; 

3) урахування необхідності конкретизації оціночних понять 

правозастосувачем; 4) встановлення напрямів для визначення змісту 

оціночних понять у процесі їх застосування шляхом наведення приблизного 

переліку їх ознак [10, с. 5]. На жаль, практика нормотворення і 

правозастосування демонструє, що вказані правила досить часто не 

дотримуються, внаслідок чого ускладнюється розуміння змісту оціночного 

поняття (часом відбувається так звана гіперболізація правової норми або 

навпаки – її свідоме неприйняття), що значно знижує його регулятивний 

потенціал та інструментарій гнучкого застосування нормативно-правових 

приписів, особливо у тих випадках, коли норма права має на меті 

забезпечення і захист прав особи під час провадження тих чи інших 

процесуальних або процедурних дій (зокрема, правові норми, які 

передбачають «поважність» причин пропуску строку на оскарження чи 

подання позову, «розумність» строку розгляду справи, «публічний інтерес», 

«безсторонньо», «розсудливо», «добросовісно» тощо). 

Проблематиці оціночних понять присвячені і праці В.М. Косовича. Він 

дійшов до низки важливих висновків, наприклад таких: оціночні поняття є 

компонентом юридичної термінології, складової юридичної техніки; їх 

наявність у правовій нормі зумовлює специфіку усіх інших складових 

юридичної техніки; юридична природа прийняття, реалізація, застосування і 

тлумачення правових норм з оціночними поняттями значною мірою 

пов’язана із їх аксіологічними властивостями ніж із юридичним процесом 

їхнього використання; критерієм істинності оціночних правових норм – 

правильного і вмілого викладення нормативних оцінок – слугує незмінність, 

стійкість юридичних актів і водночас їхня дієвість; суб’єктом реалізації 
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матеріальних правових норм, що містять оціночні поняття, є фізичні особи, 

а процесуальних – спеціально уповноважені особи, діяльність яких пов’язана 

із правозастосуванням [13, с. 27].  

На противагу О.В. Веренкіотової, яка досліджує методологію 

формування оціночних понять під кутом зору юридичної техніки та веде 

мову у першу чергу про юридичну оцінку вказаних категорій, В.М. Косович 

розробляє правила мовного тлумачення оціночних понять. Зокрема, до таких 

правил вчений відносить: однакове роз’яснення змісту тотожних оціночних 

понять в одному і тому ж нормативно-правовому акті; допустимість 

однакового розуміння одного і того ж оціночного поняття, що використане у 

різних актах, які відображають правові норми однієї галузі; розбіжності 

у тлумаченні одного і того ж оціночного поняття, що міститься у правових 

нормах різних галузей права, обумовлені особливостями правового 

регулювання таких галузей права; соціально значимі складові, передбачені 

оціночними поняттями, повинні пропонуватись інтерпретатором відповідно 

до існуючих у юридичній теорії та практиці знань про них (опосередкованих 

і підтверджених практикою правового регулювання); трактування оціночного 

терміна повинно бути співвідносним із його сприйняттям та баченням 

суспільством, відповідати правовій свідомості громадян; тлумачення змісту 

оціночного поняття необхідно здійснювати шляхом використання формально 

визначених та зрозумілих термінів; необхідність інтерпретації однакових 

оціночних понять, що містяться у нормах українського та міжнародного 

права, на основі єдиних підходів [38, с. 63, 68-69, 99-102; 13, с. 27-28].  

У сучасній російській правовій доктрині також приділяється ґрунтовна 

увага оціночним поняттям. Так, наприклад, О.М. Бєляєва, підтримуючи точку 

зору М.І. Бару щодо особливого призначення та можливостей оціночних 

понять, вказує, що правові норми, які містять такі поняття, мають певні 

переваги. Зокрема, вони створюють певний ступінь стабільності, дозволяють 

враховувати динаміку змін суспільних відносин, надають гнучкості 
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кримінально-правовому (і не тільки) регулюванню тощо [39, с. 134]. Окрім 

того, вчена цілком виправдано стверджує, що невиправдане та надмірне 

включення оціночних понять в нормативні акти ускладнює тлумачення і 

процес правозастосування тим самим створюючи небезпеку прояву 

суб’єктивізму. О.М. Бєляєва, для повноти дослідження, порівнює пробіли у 

праві з оціночними поняттями, вказуючи, що останні є засобом свідомого 

дозволу з боку законодавця діяти правозастосовувачу особливих умов, місця 

та часу. Відрізняється також і сам процес правозастосування оціночних 

понять від заповнення прогалин у праві [39, с. 134]. Вбачається, що можна 

прослідкувати певну непослідовність у роздумах О.М. Бєляєвої щодо 

перманентних характеристик оціночних понять. Так, викликають певні 

сумніви щодо можливостей оціночних понять «створювати певний ступінь 

стабільності». На нашу думку, по-перше, не досить конкретною є сама 

конструкція «певний ступінь стабільності», по-друге, незрозуміло про 

стабільність якого явища чи процесу йдеться мова (законодавства, правового 

регулювання, тлумачення, застосування і т.д.), а по-третє, правозастосовча 

практика взагалі спростовує характеристику оціночних понять через такі 

слова як «стабільність» та «сталість», оскільки відносна невизначеність таких 

категорій може створювати безліч варіантів щодо їх інтерпретації, що аж ніяк 

не говорить про сталість у процесах правотворення та тлумачення. 

О.М. Бєляєва з посиланням на Т.В. Кашаніну приділяє увагу і процесу 

тлумачення оціночних понять. Вчена зазначає, що тлумачення оціночних 

понять за допомогою ілюстрації являє собою спосіб їх роз’яснення шляхом 

вказівки на конкретні факти та явища, що охоплюються даним поняттям. 

Таке тлумачення передбачає накопичення певного досвіду у застосуванні 

норм з оціночними поняттями і має на меті наочно роз’яснити сенс вказаних 

понять. Говорячи про інший спосіб тлумачення оціночних понять, О.М. 

Бєляєва згадує інтерпретацію за допомогою характеристики – роз’яснення 

оціночних понять шляхом вказівки лише на деякі окремі істотні ознаки 
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предметів та явищ, які мають значення для права. Цей спосіб тлумачення, на 

думку вченої, використовується під час інтерпретації тих оціночних понять, у 

застосування яких накопичений уже значний досвід, який дозволяє зробити 

відомі узагальнення, виявити, хоча і не всі, але окремі їх внутрішні зв’язки. 

Інтерпретація оціночних понять за допомогою характеристика, у більшості 

випадках, є недостатньою. Як правило, вона повинна доповнюватись 

інтерпретацією через ілюстрацію [39, с. 136]. Підсумовуючи узагальнений 

аналіз цієї проблематики, О.М. Бєляєва, підкреслює, що правова природа 

норм права, що містять оціночні поняття, а також характерні риси і 

особливості їх інтерпретації та правозастосування все ще залишаються 

малодослідженими не тільки в галузевих науках, але і в загальній теорії права 

[39, с. 136]. 

О.В. Петров та І.В. Фабрика, під час дослідження логіко-

методологічних підстав дослідження оціночних понять, дійшли висновку, 

що загальнотеоретичне вивчення сутнісних, функціональних, видових та 

інших особливостей оціночних понять в теорії права здатне збагатити 

правову науку, а також на теоретичному рівні допомагає сформулювати 

можливі пропозиції щодо вдосконалення їх законодавчого використання під 

час правотворчості і правозастосуванні. 

Разом з тим, на думку вчених, визначення оціночного поняття в 

сучасній юридичній науці – процес творчий, без сумніву вимагає 

професіоналізму. Одні стверджують про необхідність відмови від оціночних 

понять, інші пропонують їх гарантовано використовувати, треті 

класифікують і систематизують, але, як слушно підкреслюють вчені, до сих 

пір залишається невирішеним питання про чітке визначення поняття і 

відповідно про ефективне і доцільне його застосування [40, с. 34]. 

Не міг оминути у своїх наукових працях проблематику оціночних 

понять й відомий теоретик права С.С. Алєксєєв, який зокрема звертає увагу 

на те, що вказані невизначені категорії орієнтовані на те, щоб судові органи з 
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урахуванням особливостей тої чи іншої ситуації оцінили фактичний стан і 

конкретизували загальну формулу закону [41, с. 105]. Згадує про оціночні 

категорії вчений і у контексті окреслення різновидів тлумачення. Так, 

наприклад, С.С. Алєксєєв пише, що правозастосовче тлумачення потребує 

особливого способу інтерпретації, який має назву «функціональний». Це 

такий спосіб, який виражається в дослідженні факторів і обставин, які 

вплинули на правове регулювання, його функціонування. Таке тлумачення, 

наприклад, необхідно при розкритті сенсу оціночних понять («великий 

збиток», «виробничанеобхідність »і т.д.). Воно базується на додаткових 

критеріях, зокрема на умовах моралі, політики, «аргументах практики » та ін. 

[42, с. 568]. 

Ґрунтовно підійшла до вивчення оціночних понять й Г.Є. Агєєва, яка 

спробувала встановити філософську і правову сутності «оціночних понять», 

окреслила види «оціночних понять» в процесуальному праві, виявила 

функціональні особливості їх тлумачення, значення «оціночних понять» для 

процесуального права, встановила загальнотеоретичні та практичні проблеми 

застосування «оціночних понять» та окреслила загальні тенденції 

застосування розсуду в процесуальному праві [35]. Зокрема, вчена дійшла 

наступних важливих висновків щодо оціночних понять: 

1) філософська і правова сутності оціночних понять процесуального 

права тісно переплетені і розкриваються в дихотомії об’єктивного і 

суб’єктивного аспектів процедури оцінки змісту досліджуваної категорії. 

Процедура оцінки змісту оціночного поняття – це і є основна, сутнісна ознака 

досліджуваної категорії. 

2) об’єктивна складова полягає в тому, то кожне оціночне поняття 

формулюється завдяки використанню абстрактних характеристик, що 

виражають найбільш значимі ознаки досліджуваної правової категорії. Крім 

того, кожне оціночне поняття має власне місце в структурі правового 

утворення, що також зумовлює його смислові особливості. 
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3) суб’єктивна складова процесу оцінки змісту оціночного поняття 

процесуального права полягає в тому, що центральною активною ланкою 

даного процесу виступає суб’єкт, група осіб або держава в особі посадових 

осіб, уповноважених державних органів і т.д. Тобто в процесі здійснення 

застосування оціночного поняття суб’єктами права спочатку здійснюється 

з’ясування точного змісту оціночного поняття. Цей процес завжди неминуче 

залежить від безлічі суб’єктивних факторів: правове розпорядження 

оцінюється суб’єктами з урахуванням власних потреб, освіти, зацікавленості 

і т.д. Крім правового припису, оцінці з урахуванням таких же суб’єктивних 

особливостей підлягають і фактичні обставини «правореалізаційної» 

ситуації. 

4) відповідно до логіки правотворця в оціночному понятті закладені 

узагальнені, типові ознаки. У зв’язку з чим передбачувана важливість, 

значимість об’єкта чи явища в тій чи іншій формі визначена. 

Правореалізуючому суб’єкту належить здійснити оцінку з урахуванням усіх 

конкретних обставин правової ситуації. Більш того, деякі конкретні 

обставини, на які варто звернути увагу в процесі застосування оціночного 

поняття, перераховані в нормативних приписах. Однак в будь-якому випадку 

вказуються лише найбільш типові ознаки, тому логічна структура оціночного 

поняття завжди є відкритою. У зв’язку з чим істотний вплив на процес оцінки 

має правосвідомість суб’єкта. 

5) сутнісною особливістю оціночних понять є і те, що вони мають 

відкриту логічну структуру і, таким чином, розраховані на багаторазове 

використання, мають можливість підходити до необмеженого числа 

правових ситуацій [35, с. 62-63]. 

У свою чергу, так би мовити, на «галузевому рівні» оціночні поняття, а 

точніше їх вивчення одержує більш конкретні контури та прикладний зміст. 

Так, наприклад, С.М. Черноус, яка досліджує оціночні поняття у трудовому 

праві України, виокремила їх функції: загальні (які виконують усі поняття 
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права), міжгалузеві (притаманні всім оціночним поняттям, незалежно від 

галузі права, у якій вони використані), галузеві (які зумовлені специфікою 

певної галузі права) – оціночних ознак складів дисциплінарних і 

матеріальних правопорушень; підстави для здійснення локальної та 

індивідуальної нормотворчості; засобу оціночного методу регулювання 

трудових відносин. Вчена виділила важливу складову правильного 

застосування оціночних понять трудового права України, а саме: 

1) нормотворчі (техніко-юридичні і процедурні) гарантії – сукупність засобів, 

способів, умов та правил, що використовуються на стадії створення норми 

права і направлені на забезпечення правильного застосування оціночних 

понять, що використані в нормах, які регулюють трудові та тісно пов’язані з 

ними відносини; 2) нормореалізаційні (юридичні та організаційні) гарантії – 

сукупність засобів, що забезпечують правильне застосування оціночних 

понять, які містяться в актах, що регулюють трудові та тісно пов’язані з ними 

відносини, у процесі їх реалізації суб’єктами трудового права України [26]. 

Натомість О.Г. Глухий комплексно охарактеризував оціночні поняття 

податкового права в Україні. Вченим було проаналізовано історіографію 

дослідження оціночних понять податкового права у правовій доктрині, 

розкрито сутність, ознаки і зміст дефініції «оціночні поняття податкового 

права», а також здійснено відмежування цього визначення від суміжних 

понять. О.Г. Глухий з’ясував основні функції оціночних понять вітчизняного 

податкового права, здійснив їх класифікацію. Поміж іншого вчений, 

встановив принципи і зміст адміністративного розсуду та інших складових 

тлумачення і застосування оціночних понять податкового права фіскальними 

органами та окреслив особливості застосування цих понять 

адміністративними судами при вирішенні податкових спорів [14]. Фактично 

поглиблюючи наукові здобутки Г.Є. Агєєвої, О.Г. Глухий наголошує, що 

тлумачення оціночних понять у складі податково-правових норм 

фіскальними органами – це вияв їхньої правової культури у формі 
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інтелектуального, чуттєвого і вольового процесів, що спрямовані на 

розуміння змісту таких норм права і роз’яснення його іншим учасникам 

податкових відносин, які врегульовані останніми. Воно належить до 

офіційних казуального (в разі видання індивідуальної податкової 

консультації) та нормативного (якщо ухвалено узагальнюючу податкову 

консультацію) видів, що об’єктивуються в письмовій чи усній формі. Як 

складний процес, тлумачення оціночних понять у податковому праві України 

потребує комплексного застосування граматичного, логічного, 

систематичного, функціонального, телеологічного та інших способів 

інтерпретації.  

При цьому, як слушно підкреслює вчений, розсуд посадових осіб 

фіскальних державних органів є різновидом дискреційних повноважень, які 

необхідні під час розуміння, роз’яснення і застосування оціночних понять у 

податковому праві України [13, с. 26]. Слід погодитись із О.Г. Глухим, що 

адміністративний розсуд є необхідним елементом усього процесу 

застосування оціночних понять і правильність його використання є важливим 

фактором так би мовити коректного правозастосування в цілому та 

оціночних понять зокрема. 

У контексті дискреційних повноважень, в роботі І.А. Тітка цікавість 

викликав в тому числі й правозастосовний розсуд при реалізації норм з 

оціночними поняттями (вчений називає їх «оцінними») в кримінально-

процесуальному праві. Зокрема вчений наводить аргументи на підтримку 

того, що цей розсуд не передбачає вільного вибору з кількох рівнозначних 

альтернатив, а полягає у наданій законом можливості правозастосовувача, 

керуючись власною правосвідомістю, прийняти оптимальне рішення, вибір 

якого здійснюється в межах, визначених законом, інтерпретаційним актом, 

принципами та завданнями кримінального процесу, слідчою і судовою 

практикою, загальновживаним розумінням оцінного поняття та іншими 

об’єктивними реаліями, і зумовлюється обставинами конкретної справи [23, 
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с. 133]. В цілому підтримуючи І.А. Тітка у визначенні вихідних 

характеристик правозастосовного розсуду, варто уточнити, що на наше 

переконання, більш коректним би було посилатись лише на нормативно-

правове регулювання (закон) як спосіб визначення меж застосування 

розсуду, а такі явища як інтерпретаційний акт, слідча і судова практика, 

загальновживане розуміння оціночного поняття є лише допоміжними 

факторами під час окреслення меж застосування адміністративного розсуду. 

Корисними також стали роздуми І.А. Тітка стосовно способів і видів 

тлумачення оціночних понять, а саме про: 1) зарахування до проявів 

казуального тлумачення рішення судів усіх рівнів, які приймаються в 

конкретних справах на підставі норм з оціночними поняттями, а не лише 

рішення вищих інстанцій; 2) першочергову роль наукової доктрини серед 

видів неофіційного тлумачення, виключаючи орієнтацію виключно на цей 

вид інтерпретації оціночних понять, що приховує у собі небезпеку 

неоднозначного їх розуміння і застосування, оскільки позиції науковців 

можуть різнитися; значущість неофіційного тлумачення оціночних понять 

кримінально-процесуального закону, яке здійснюється спеціалістами-

практиками (практично-професійне тлумачення) і реалізується шляхом 

підготовки аналітичних довідок, методичних рекомендацій, вказівок, оглядів 

тощо; 3) лексико-граматичний (зумовлюється необхідністю врахування 

мовного контексту, в якому вжито оціночне поняття), логічний (як 

сукупності закону достатньої підстави, що є органічною складовою 

нормативного змісту значної кількості кримінально-процесуальних 

оціночних понять; прийому виведення висновків за аналогією, зокрема, якщо 

в законі надано орієнтовний перелік об’єктів, що входять до обсягу 

оціночного поняття), системний (враховує не лише функціональні зв’язки 

між нормами кримінально-процесуального закону, а й кореляційні 

взаємозв’язки між окремими оціночними поняттями) та раціонального 
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(враховує сучасні політичні, етичні, правові потреби правозастосовної 

практики) способів тлумачення [23; 13, с. 26-27]. 

В.О. Рибалко, який також як і І.А. Тітко досліджує оціночні поняття в 

кримінально-процесуальному праві, наводить досить цікаві (хоча часом і 

достатньо суперечливі) висновки та думки з приводу порушеної 

проблематики. Так, наприклад, вчений зазначає, що «…з метою блокування 

недоліків оціночних понять юриспруденція повинна культивувати особливі 

правила їх застосування, для цього потрібно: 1) переконатися у доцільності 

саме цього засобу регулювання; 2) перевірити логіко-мовну допустимість 

оціночних понять у цьому випадку; 3) у порядку «страхування» визначити 

достатню кількість конкретизуючих ознак для них; 4) підібрати найбільш 

відповідний спосіб закріплення (одразу ж у тексті чи у вигляді відсилки); 5) 

проводити детальний аналіз практики тлумачення оціночних понять» [19, с. 

48]. В.О. Рибалко також стверджує, що за відсутності можливості 

сформувати критерії, що забезпечують одноманітне тлумачення оціночних 

понять, нема необхідності наводити їх у законі (оскільки у цьому випадку у 

процес визначення змісту оціночних понять додаються додаткові складності). 

Слушної є думка вченого про те, що з метою оптимального співвідношення 

оціночних понять та понять точного значення слід уникати використання 

декількох оціночних понять в одній нормі. Разом з тим, В.О. Рибалко 

стверджує, що «…орієнтація на машинне опрацювання текстів передбачає 

підвищену інформативність мови, у якій не повинні залишатися терміни і 

слова, які у змістовному відношенні майже нічим не відрізняються, а тому 

нормалізація законодавчої лексики (зокрема, норм, що містять оціночні 

поняття) можлива шляхом обліку синонімів, що позначають певне поняття, 

та їх уніфікації» [19, с. 48]. На нашу думку, тези про облік синонімів, їх 

уніфікація на нормативному рівні є абсурдним та важко уявним процесом. 

Дійсно, сучасна юридична техніка формування нормативно-правових актів в 

цілому або ж формулювання окремих законодавчих приписів вимагає свого 
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покращення, в тому числі і у контексті правильного застосування правил 

філології, синтаксису, лексики і т.д. Проте вирішення цієї проблеми моє 

полягати не у площині нормативного врегулювання філологічних канонів (як 

фактично пропонує В.О. Рибалко), а у покращенні мовної підготовки 

розробників нормативно-правових актів, їх лінгвістичних здібностей та 

правил правопису.  

Достатньо суперечливими є думки вченого і про профілактику 

неправильного застосування та інтерпретації оціночних понять. Так, зокрема 

В.О. Рибалко стверджує, що одним із напрямків створення легальних 

передумов попередження помилок тлумачення вказаних категорій є 

законодавче закріплення орієнтовних переліків тих основних явищ, які 

становлять зміст та обсяг оціночних понять, включених у кримінальні 

процесуальні норми [19, с. 49]. Вбачається, що по-перше, уточнення на 

нормативному рівні змісту оціночного поняття суперечить природі таких 

категорій, звужують межі його можливого застосування та знижують його 

регулюючий потенціал, а по-друге, такі «орієнтовні переліки» за своїм 

змістом є такими самими неоднозначними категоріями, як і оціночні поняття. 

Звісно, пошук балансу у визначенні оціночного поняття є надзвичайно 

важливим, проте вирішення цього питання не має відбуватись шляхом 

законодавчого уточнення змісту таких категорій. Можливо такий дещо 

помилковий підхід був сформований В.О. Рибалком під впливом 

дослідження проблематики усунення негативних проявів прогалин у праві, 

які, як вже зазначалось, слід відмежовувати від оціночних понять. 

Незрозумілою є й пропозиція вченого-процесуаліста і щодо аналізу 

інших підходів до вирішення питання про легальне тлумачення оціночних 

понять, зокрема О.В. Рибалко вважає, що найбільш ефективною буде 

ситуація, за якої примітки, що містять критерії оціночних понять, «очолять» 

глави КПК України; у тих же випадках, коли у певній статті КПК України 

використовується різновид оціночних понять, що не є поширеним, критерії 
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його тлумачення слід зазначити у примітці до цього законоположення [19, с. 

49]. 

Окрім вказаних зауважень також слід звернути увагу і на деякі 

методологічні неточності, що містяться у роботі вченого. Зокрема, В.О. 

Рибалко вживає досить багато слів та словосполучень, які більш характерні 

для публіцистичних досліджень, а не наукових чим дещо знижує рівень його 

надзвичайно цікавої дисертації. Наприклад: «блокування недоліків», 

«юриспруденція повинна культивувати», «у порядку страхування», 

«нормалізація законодавчої лексики», «нормативна гармонія», «кабінетна 

правотворчість»; «надії на покращення якості прийнятих актів», «примітки 

… очолять глави КПК України» тощо. 

У свою чергу, В.М. Чернега приділяє увагу оціночним поняттям у 

сімейному праві. На її думку, значення оціночних понять суттєво зростає в 

аспекті концептуальних змін у підходах до правового регулювання сімейних 

відносин та значного розширення диспозитивних засад сімейно-правового 

регулювання [12, с. 313]. 

В.М. Чернега окреслює ознаки оціночних понять в сімейному праві та 

здійснює їх класифікацію. Зокрема, до ознак оціночних понять у сімейному 

праві вчена разом з такою рисою як нормативність, відносить доволі такі 

нечіткі характеристики як оконтурення (обрис) та варіабельність [12, с. 316]. 

При цьому, критеріями наукової класифікації оціночних понять у сімейному 

праві, на думку В.М. Чернеги, є:  

 місце їх розташування в структурі Сімейного кодексу України (а) 

фігурують у Загальній частині Сімейного кодексу України: добросовісність, 

(моральні засади суспільства, «поважні причини», «розумність», 

«справедливість»; б) фігурують в Особливій частині Сімейного кодексу 

України: аморальна поведінка, виняткові випадки, достатній дохід 

(заробіток), істотне збільшення вартості майна, істотне значення, моральні 

засади суспільства, надзвичайно невигідне матеріальне становище, негідна 
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поведінка, неповажні причини, нетривале проживання, нетривалий час, 

особливі обставини, поважні причини, тривалий час»; в) фігурують як у 

Загальній, так і в Особливій частинах Сімейного кодексу України (моральні 

засади суспільства, поважні причини);  

 їх техніко-юридична фіксація в Сімейному кодексі України: (а) 

принципи: справедливість, добросовісність, розумність, відповідність 

моральним засадам суспільства; б) вимога (застереження): аморальна 

поведінка, виняткові випадки, достатній дохід (заробіток), істотне 

збільшення вартості майна, істотне значення, моральні засади суспільства 

надзвичайно невигідне матеріальне становище, негідна поведінка, неповажні 

причини, нетривале проживання, нетривалий час, особливі обставини, 

поважні причини, тривалий час; 

 їх групування за змістом (часові; причинні; морально-правові; 

істотно-означені; ексклюзивні; інші): а) часові (нетривале проживання, 

нетривалий час, тривалий час); б) причинні (поважні причини, неповажні 

причини); в) морально-правові (аморальна поведінка, добросовісність, 

моральні засади суспільства, негідна поведінка, розумність, справедливість); 

г) істотно-означені (істотне значення, істотне збільшення вартості майна); ґ) 

ексклюзивні (виняткові випадки, особливі обставини); д) інші (достатній 

дохід (заробіток), надзвичайно невигідне матеріальне становище) [12]. 

У свою чергу, І.В. Турчин-Кукаріна розглядає оціночні поняття як 

ознаку лібералізації цивільного судочинства. На її думку, наявність у 

цивільно-процесуальному праві оціночних понять свідчить про 

авторитетність органів судової влади і довіру судам і є ознакою планомірного 

демократичного розвитку державно-правової системи [36, с. 50]. Однак, 

вбачається, що сама наявність у правових нормах оціночних понять не може 

підтверджувати довіру до судової гілки влади. У даному випадку більш 

доцільним є ведення мови про правильність та коректність у застосування 

оціночних понять як суддями, так і іншими правозастосовувачами.  
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І.В. Турчин-Кукаріна акцентує увагу на тому, що у тих випадках, коли 

«…законодавець вважає, за доцільне залишити на розсуд певного суб’єкта 

вирішення тих чи інших нюансів дії правової норми, у пошуках 

раціонального регулятивного рішення, він за допомогою відносно-визначеної 

правової норми «надає аванс довіри» цим суб’єктам, та … залишивши 

можливості для ситуаційного правозастосування та суддівського розсуду, 

лише узагальнено окреслює свої «побажання» стосовно процесу розгляду 

цивільних справ, наділяє цих суб’єктів дискреційними повноваженнями і в 

дозволених обсягах санкціонує самостійне вирішення конкретних питань» 

[36, с. 50]. При цьому, на думку вченої, право на розсуд (дискреційні 

повноваження) у процесі застосування оціночних понять суддя реалізує у 

рамках виконання процесуального обов’язку справедливого, неупередженого 

та своєчасного розгляду справи, вибору лише як законних альтернатив та 

прийняття рішення, яке б відповідало набору процесуальних критеріїв 

якісного, правосудного рішення та створювало процесуальну основу для 

захисту прав, свобод чи інтересів осіб, які беруть участь у розгляді справи 

[36, с. 50]. 

Натомість в російській юридичній науці аналогічні питання розглядає 

Р.О. Опалєв. При цьому, вчений розширює об’єкт дослідження за рахунок 

арбітражних (господарсько-процесуальних) відносин та загалом має власне, 

дещо відмінне від інших вчених бачення на порушену проблематику. Варто 

навести деякі суттєві тези його дослідження, що в цілому заслуговують на 

підтримку: 

 наразі в юридичній літературі основна логічна особливість 

оціночних понять пов’язується з відкритим характером їх логічної структури. 

Багато авторів, на думку Р.О. Опалєва, переконані, що в зміст оціночного 

поняття можна в будь-який момент включити новий, раніше невідомий теорії 

ознака. Однак, головне полягає не в тому, що кожен раз може змінитися 

кількість ознак, що становлять зміст оціночного поняття, а в тому, що самі ці 
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ознаки, навіть залишаючись одними і тими ж за своїм складом, є 

еластичними, розпливчастими (зокрема, вказана протилежна думка 

висловлюється вже згаданою Г.Є. Агєєва); 

 в ході тлумачення норм права, що містять оціночні процесуально-

правові поняття, здійснюються оцінки суджень, ідей. До них застосовні 

категорії «істинно», «помилково», проте перевірці на істинність слід 

піддавати судження про зміст норм права, а не ідеї законодавця, виражені в 

праві. Оціночні процесуально-правові поняття іноді збігаються з поняттями 

моралі. З цієї причини відповідні оцінки здатні набувати аксіологічний 

характер (на нашу думку, ця теза є абсолютно логічно, оскільки, наприклад 

вітчизняне адміністративно-процесуальне законодавство оперує такими 

оціночними категоріями як добросовісно, розсудливо, пропорційно, 

своєчасно тощо про які, до речі, вже згадувалось вище) [27, с. 99]; 

 оціночні поняття при їх вмілому використанні не стільки 

закріплюють, скільки обмежують розсуд. Свобода вибору варіантів 

вирішення справи існує і буде існувати завжди: навіть якщо в праві не 

виявиться жодного оціночного терміна. У той же час оціночні 

висловлювання здатні орієнтувати дискреційну діяльність суб’єктів 

цивільного та арбітражного процесу в певному напрямку. Вони можуть 

служити ефективними «обмежувачами» приватного і судового розсуду; 

 з процесу реалізації норм процесуального права не усунути 

невизначеність правових ситуацій в різних формах її прояву (невизначеність 

фактів, нечіткість понять), тому що ні наука, ні законодавство, ні судова 

практика не здатні заздалегідь дати відповіді на всі виникаючі в реальному 

житті людей питання. Отже, людський фактор відіграє і буде відігравати 

важливу роль в прийнятті юридично значимих рішень; 

 особливою формою невизначеності є нечіткість. Поняття нечіткості 

найкращим чином характеризує логічну природу оціночних понять, причини 

їх існування. Тим часом не всі нечіткі (неточні) поняття арбітражного і 
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цивільного процесуального права є оціночними. У процесуальному законі 

чимало неточних понять: 1) які носять інформативний характер і не надають 

правозастосовувачу ніякої свободи дій; 2) обсяг і зміст яких визначаються на 

основі експертних оцінок або оцінок інших, невладних учасників процесу, 

але не оцінок суду або судді. Такі поняття навряд чи можна вважати 

оціночними (на нашу думку, до них можна віднести: «негайно» (ст. 365 КАС 

України), «необхідні знання» (ст. 66 КАС України), «спеціальні знання» (ст. 

67 КАС України), «належні повноваження» (ст. 107 КАС України) тощо); 

 невизначеність в сфері цивільного процесуального права може бути 

обумовлена наявністю суперечливої, недостатньою для вирішення справи 

доказової бази, конкуренцією норм, колізією законів, наявністю норм права з 

елементами, що мають абсолютно чи відносно невизначений зміст, 

наявністю прогалин у праві, протиріччям результатів тлумачення. Стосовно 

до теорії цивільного та арбітражного процесів невизначеність – це загальна 

властивість правових ситуацій, в рамках яких можливий або необхідний 

вільний інтелектуально-вольовий вибір варіанту подальшої процесуальної 

діяльності. Оціночні поняття права в більшості випадків не стільки 

створюють невизначеність, скільки слугують її подоланню [27, с. 100-101]. 

У свою чергу, в сфері цивільного права детально вивчає оціночні 

поняття російська вчена М.Ф. Лукьяненко. Зокрема, вчена-цивіліст окреслює 

ознаки цивільно-правових норм з оціночними поняттями, їх позитивні та 

негативні риси. Так, наприклад, вказаним автором вказується, що  цивільно-

правовим нормам з оціночними поняттями властиві такі специфічні риси: 

містяться в нормах, які є двоелементними нормами-приписами, що 

складаються з гіпотези і диспозиції; за своїм змістом найбільш близькі до 

міри правової свободи суб’єктів правозастосування за вибором варіанту 

поведінки в цивільному обороті; застосовуються в більшій частині не в 

зв’язку з правопорушенням, а на стадії здійснення прав і виконання 
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обов’язків; істотна роль у встановленні їх змісту належить принципам 

цивільного права, а також нормам моралі і моральності [43, с. 11].  

При цьому, М.Ф. Лукьяненко зауважує, що як прийом законодавчої 

техніки, оціночні поняття мають певні переваги і є об’єктивно необхідними 

цивільного законодавства. Зокрема, за допомогою лаконічного викладу 

тексту цивільно-правової норми вони забезпечують повноту і динамічність 

цивільного законодавства, дозволяють відобразити в праві явища морального 

та етичного характеру, надають суб’єктам право вибору в конкретній 

ситуації найбільш доцільного варіанту поведінки, що в значній мірі важливо 

для сфери цивільно-правового регулювання, що відрізняється ініціативою і 

свободою розсуду учасників. У свою чергу, негативними властивостями 

цивільно-правових норм з оціночними поняттями, на переконання вченої, є 

довільність і суб’єктивізм їх тлумачення, практично необмежена свобода 

розсуду в процесі застосування. Надзвичайно слушним є уточнення 

М.Ф.Лукьяненко про те, що на відміну від позитивних властивостей, що 

виявляються в сфері правотворчості, негативні властивості мають місце на 

стадії застосування права [43, с. 11-12]. 

Переходячи до дослідження оціночних понять безпосередньо в науках 

адміністративно-правового циклу, слід повернутись до тези І.В. Турчин-

Кукаріної про передумови актуалізації наукових розвідок у зазначеній сфері. 

Загалом з цим твердженням вченої звісно можна погодитись, проте, 

вбачається, що обов’язково варто враховувати у контексті саме 

адміністративно-правової спрямованості дослідження ще й трансформацію 

галузевих юридичних наук у бік переосмислення ними ролі та значення 

людини в публічному адмініструванні. У першу чергу, слід підкреслити, що 

нова, так звана, людиноцентристька концепція адміністративно-правової 

доктрини, висуває собі за мету створення наукової основи для забезпечення 

спрямованості адміністративного права на пріоритет прав фізичних і 
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юридичних осіб, на забезпечення дотримання конституційних принципів у 

всіх без винятку сферах суспільного життя. 

Як слушно вказується на шпальтах сучасних адміністративно-правових 

досліджень, такий розвиток та трансформаційні процеси адміністративно-

правової науки вимагають якісно нових, зорієнтованих на утвердження 

принципу верховенства права, підходів до дослідження проблематики 

інститутів публічного адміністрування, суб’єктного складу адміністративно-

правових відносин, проблем державної служби, різних аспектів 

адміністративного та судового порядку оскарження рішень, дій та 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації та їх посадових осіб тощо [44, 

с. 1]. Такі обставини стали передумовою для перегляду сутності 

адміністративного права, його предмету та методу, суб’єктного складу тощо. 

Беззаперечним є той факт, що суттєвого значення набули питання аналізу 

засад адміністративно-правового регулювання, його механізму, пошуку 

оптимальних моделей формулювання конкретних правових норм, що є 

простими для прийняття громадянами та і у достатній мірі гнучкими для 

правозастосування. 

Зокрема, оціночні поняття в адміністративно-деліктному законодавстві 

на рівні дисертаційного дослідження ґрунтовно дослідив В.А. Біленко. На 

думку вченого, принципова особливість механізму правового регулювання з 

використанням адміністративно-деліктних правових норм, що містять 

оціночні поняття, обумовлена тим, що зміст оціночного поняття визначається 

емпіричним шляхом. Використовуючи оціночні поняття, законодавець надає 

правозастосовцю свободу в їх інтерпретації шляхом наповнення змістом 

залежно від конкретних обставин [45, с. 13].  

В.А. Біленко, які і всі інші вчені-правники, у цій площині наукового 

пошуку досліджує аспекти тлумачення адміністративно-деліктних правових 

норм, що містять оціночні поняття. При цьому, вчений висловлює 

протилежну в цілому загальноприйнятій тезі про особливості тлумачення 
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оціночних понять, думку про те, що теоретично виправданий для тлумачення 

оціночних понять систематичний, догматичний і функціональний способи 

тлумачення, проте, найбільше значення має дискреційне тлумачення як вид 

тлумачення за результатом [46, с. 232-224]. Цікаво, що автор запроваджуючи 

в обіг новий різновид тлумачення не дає його визначення. Звісно можна 

припустити, що В.А. Біленко мав на увазі адміністративний або ж судовий 

розсуд як форму застосування оціночних понять, проте у такому разі 

шановний вчений-адміністративіст припускається помилки у співвідношенні 

таких категорій як – «тлумачення» та «розсуд». Вбачається за необхідне 

підкреслити, що дискреція або ж адміністративний розсуд не можуть бути 

різновидом інтерпретації, а є відносно вільним вибором способу 

застосування компетенції юрисдикційним суб’єктом щодо розгляду тої чи 

іншої справи. Тобто адміністративний чи судовий розсуд фактично виступає 

особливим різновидом повноважень, що законом надані відповідному 

суб’єкту для розгляду та вирішення справи по суті. У свою чергу, тлумачення 

норм права є інтелектуально-вольовою діяльністю відповідного суб’єкта, яка 

спрямована на з’ясування і роз’яснення змісту та обсягу норм права, з метою 

правильного й однокового їх розуміння та застосування. Іншими словами, 

інтерпретація є засобом пізнання та роз’яснення правової норми, в тому числі 

і тої, що визначає обсяг повноважень юрисдикційного суб’єкта, межі їх 

прояву та застосування. У зв’язку із чим, можна цілком логічно припустити, 

що дискреція, про яку говорить В.А. Біленко, не може розглядатись як 

різновид тлумачення норм адміністративно-деліктного права. 

Також слід зазначити, що вчений пропонує доволі цікаву пропозицію ,а 

саме ввести в обіг новий термін – «правозастосовець-деліктолог» – фахівець, 

який за своїм службовим становищем або посадою є суб’єктом правової 

оцінки адміністративного делікту [45, с. 14]. На нашу думку, така пропозиція 

з точки зору практичної та прикладної значимості є безперспективною, а з 

точки зору теорії адміністративно-деліктного права – алогічною. 
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Досліджує окремі аспекти тлумачення оціночних понять в 

адміністративному праві й О.І. Костенко (щоправда вчена називає їх 

оцінними). О.І.Костенко, зокрема вказує на те, що Суттєвою проблемою 

тлумачення адміністративного законодавства є інтерпретація так званих 

оцінних понять в адміністративному праві. У цій проблемі цілком 

виправдано можна виокремити кілька аспектів, які, власне, і вирізняються 

саме виходячи із особливостей суб’єктного складу тлумачення та специфіки 

адміністративно-правових норм та адміністративного законодавства в цілому 

[47, с. 187]. При цьому, на думку вченої-адміністративіста, серед можливих 

шляхів оптимізації тлумачення оціночних понять, які містяться в 

адміністративному законодавстві, варто запропонувати, як варіант, 

вироблення критеріїв оптимального співвідношення формального й оцінного 

аспектів в адміністративному законодавстві, адже необґрунтовано 

формалізований, так само як і перенасичений оціночними поняттями, 

нормативний, і особливо індивідуальний, акт втрачає свою ефективність та 

спотворює реальні механізми його застосування, які закладені у ньому. Крім 

того задача вирішення цих проблемних питань полягає у широкому 

використанні різноманітних способів нормативного врегулювання 

застосування оціночних понять [47, с. 191]. 

Слід зазначити, що значно поглиблює та збагачує теорію оціночних 

понять в адміністративному праві дослідження засад застосування 

дискреційних повноважень та адміністративного розсуду, що вже 

зазначалось вище є обов’язковими елементами механізму тлумачення та 

застосування оціночних понять.  

Дискреційні повноваження завжди були предметом розгляду з боку 

вчених-юристів, в тому числі і адміністративістів. Зокрема, вказані питання 

досліджувались В.Б. Авер’яновим [48], М.І. Бойчуком [49], Г.М. Бребаном 

[50], В.М. Дубовицьким [51], В.М. Капіциним [52], Т.О. Коломоєць [53], О.С. 

Лагодою [54], Б.М. Лазарєвим [55], В.Г. Лебединським [56], С.А. Рєзановим 
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[57], В.І. Рємньовим [58], Ю.П. Соловйом [59], Г.Й. Ткачом [60], Т.М. 

Фуфалько [61], Д.М. Чечотом [62] та багатьма іншими [63, с. 141].  

Так, на думку Т.О. Коломоєць, дискреційні повноваження – це 

повноваження щодо реалізації адміністративного розсуду, коли вони не 

передбачають обов’язків органу узгоджувати свої рішення з будь-яким іншим 

суб’єктом. Надаючи дискреційне право, законодавець, як правило, вживає 

слово «може». Достатньо широкою, зазначає вчена, є сфера реалізації 

дискреційних повноважень, в тому числі під час процедур ліцензування, 

реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності, легалізації громадських 

об’єднань тощо. Оскільки така діяльність передбачає наявність суб’єктивного 

елементу, Т.О. Коломоєць цілком слушно вказує на необхідність контролю за 

діяльністю такого суб’єкта [53, с. 41-42]. С.А. Рєзанов вважає, що 

застосування дискреційних прав є дозволеною законом інтелектуально-

вольовою діяльністю компетентного суб’єкту, змістом якої є здійснення 

вибору одного з декількох варіантів рішення, встановленого правовою 

нормою, для забезпечення законності, справедливості, доцільності та 

ефективності адміністративного регулювання з метою ухвалення 

оптимального рішення по справі та максимально повного забезпечення 

досягнення встановлених правом цілей [57, с. 482]. Розмірковуючи про 

нормативну основу адміністративного розсуду, С.А. Рєзанов із посиланням на 

роботи Ю.П. Солов’я, формулює визначення адміністративного розсуду як 

оцінки фактичних обставин, підстави (критерії) якої, не закріплені в правових 

нормах досить повно чи конкретно, і яку здійснює орган (посадова особа) під 

час вибору, в межах що допускаються нормативними актами, оптимального 

варіанта рішення конкретного управлінського питання [59, с.5; 64, с. 97]. У 

контексті проблематики оціночних понять та адміністративного розсуду, 

вчений-адміністративіст, зазначає, що оціночні поняття можуть іноді 

знижувати ефективність адміністративної діяльності і навіть сприяти 

порушенню законності. Це відбувається у тому випадку, як стверджує С.А. 
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Рєзанов, коли межі розсуду, встановлені оціночними поняттями, дуже широкі. 

У результаті частка суб’єктивного моменту істотно зростає, створюються 

сприятливі умови для відхилення від точного змісту закону. З метою його 

недопущення законодавець може піти на звуження меж розсуду, які закріплені 

оціночними поняттями. Вирішити цю проблему, на думку вченого, можливо 

двома шляхами: або сформулювати перелік (приблизний чи повний) фактів, 

відношень, дій, що підпадають під те чи інше поняття, або більш конкретний і 

повний виклад критеріїв їх оцінки. Якщо конкретизація оціночного поняття в 

нормативному порядку призводить до вичерпного врегулювання відповідних 

відносин, воно перестає бути оціночним, знімаючи тим самим питання про 

адміністративний розсуд [64, с. 98-99]. 

На думку О.С. Лагоди, дискреція має місце, коли норма права: 

передбачає декілька можливих (альтернативних) варіантів, які реалізуються 

державним органом на його власний розсуд, залежно від ситуації; передбачає 

не чітко визначені альтернативи, а законодавчі рамки, окреслені межами «від» 

і «до»; дозволяє органу виконавчої влади чи місцевого самоврядування 

самостійно оцінювати ситуацію і діяти на власний розсуд під час реалізації 

своїх повноважень; містить оціночні поняття; коли містить вирази «орган 

може», «дбає», «забезпечує», «провадить діяльність», «запобігає»; викладена у 

загальному вигляді без вказівки на конкретний факт, за наявності або 

відсутності якого адміністративний орган зобов’язаний діяти; конкретизується 

органом виконавчої влади та місцевого самоврядування у формі 

організаційних та матеріально-технічних дій, а не у вигляді адміністративного 

рішення [54, с. 42-43]. 

У свою чергу, О.М. Ботнаренко вважає, що дискреція є способом 

вирішення службовою особою або державним органом питань, які не мають 

однозначного регулювання, на основі власного бачення і оцінки ситуації [65, 

с. 41]. На думку Т.М. Фуфалько, дискреційні повноваження – це передбачені 

законодавством можливості владного суб’єкта діяти на свій розсуд з метою 
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прийняття рішення, яке є найбільш оптимальним у конкретній ситуації, у 

рамках власної компетенції [61, с. 57]. Т.М. Фуфалько, окрім того, виділяє 

позитивні та негативні риси дискреційних повноважень. Зокрема, серед 

позитивних рис виділені такі: вони дозволяють ухвалювати оптимальні 

рішення, тобто максимально повно забезпечувати досягнення встановлених 

правом цілей, сприяючи при цьому узгодженості інтересів держави, 

суспільства і особи; є індикатором прогресивності, ефективності та 

оперативності системи управління; дозволяють забезпечити більш уважне та 

чуйне ставлення до учасників процесу [66, с. 48; 61, с. 56]; сприяють 

підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю, створюючи умови для 

уникнення шаблонних рішень і досягнення оперативно значущої мети в 

нестандартних ситуаціях [67, с. 122; 61, с. 56-57]. Негативними рисами 

використання таких повноважень є наступне: знижують рівень довіри до 

влади; створюють умови, при яких посадова особа може використовувати 

надані їй владні повноваження не для досягнення суспільно корисних цілей, а 

для задоволення власних інтересів; ускладнюють перевірку законності та 

обґрунтованості рішень у процесі прокурорського нагляду й судового 

контролю; зменшують рівень прогнозованості юридичної практики тощо [61, 

с. 57; 63, с. 142-143].  

Як бачимо, переважна більшість вчених акцентує увагу на тому, що 

дискреція і адміністративний розсуд завжди мають місце в тих 

правозастосовчих випадках, коли тлумаченню підлягають оціночні поняття. 

Іншими словами, оціночні поняття не просто є об’єктом інтерпретації з боку 

юрисдикційного суб’єкта, їх наявність фактично слугує правовою підставою 

для використання адміністративного розсуду та його регулюючих 

можливостей органом публічного адміністрування. 

Підбиваючи підсумок розгляду питань історіографії дослідження 

оціночних понять в адміністративному судочинстві у вітчизняній та 
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зарубіжній адміністративно-правовій доктрині, слід зазначити, що можна 

умовно виокремити три етапи вказаного процесу. 

Для першого етапу (50-х-90 рр. ХХ ст.) характерною тенденцією 

дослідження оціночних понять була відповідна заідеологізованість радянської 

юридичної науки, що підтвердило думку про те, що оцінка 

правозастосовувачем і сама можливість її проведення в установленому 

порядку залежить в першу чергу 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 в тій чи іншій мірі 

передбачають вибір реалізації тої чи іншої норми права. 

У вказаний історичний період ряд вчених в деякій мірі ототожнювали 

«оціночні поняття» і «каучукові норми», що вважалися «винаходом» 

буржуазних держав». Разом з тим, в 50-80 рр. минулого століття було 

закладено ґрунтовний теоретичний фундамент для подальших наукових 

досліджень оціночних понять, в тому числі і у сфері адміністративного 

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

та необхідність існування оціночних понять в законодавстві, у 70 рр. – Т.В. 

Кашаніною розроблено наукові положення про тлумачення оціночних понять, 

які у подальшому лягли в основу майбутніх досліджень у цій сфері, у 80 рр. – 

в роботах Н.І. Агамірова було розкрито теоретико-правові питання оціночних 

понять (їх сутність та зміст, значення у правовому регулюванні суспільних 

відносин та інші функції, особливості тлумачення тощо; в роботах М.І. Бару і 

Є.І. Астрахана – проблематика оціночних понять в 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. 

Другий етап (1991-2005 рр.) ознаменувався формуванням нової правової 

(в тому числі й адміністративно-правової) доктрини, яка полягає у 
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забезпеченні її розвитку та становлення у відповідності до визнаних 

європейських та світових стандартів. Такий розвиток та трансформаційні 

процеси справили суттєвий вплив на дослідження окремих аспектів правого 

регулювання, застосування та реалізації права. 

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 у порівнянні 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 [68]. 

Для третього етапу історіографії дослідження оціночних понять 

адміністративного судочинства у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині (2006 р. – 2016 р.) 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 законодавстві (праці О.І. 

Костенко), в адміністративно-деліктному (праці В.А. Біленка), в 

адміністративно-процесуальному праві (праці Т.О. Коломоєць та П.С. 

Лютікова) [69]. 

Водночас, за результатами аналізу стану розробки обраної теми 

встановлено, що оціночні поняття в адміністративному судочинстві України 

розкриті у 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 якісного нормативно-правового матеріалу, що обумовлює 

збалансований та сталий розвиток людини і суспільства. 
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1.2. Система загальнотеоретичних категорій та понять, що 

використовуються в адміністративному судочинстві  

 

 

Змістовним наповненням правових норм адміністративного процесу є 

поняття та категорії. Саме ці складові визначають спрямованість галузі, 

дозволяють чітко встановити її системні зв’язки внутрішнього і зовнішнього 

характеру. Загальнотеоретичні поняття і категорії, що застосовуються в 

адміністративному процесі, дозволяють в найзагальнішому вигляді 

відмежувати його від адміністративного права, як матеріального права, а 

також підкреслити його відносну самостійність. 

Поняття – це одна з форм відображення світу на етапі пізнання, 

пов’язана із застосуванням мовних засобів для узагальнення предметів та 

явищ [70, с. 342]. У поняттях закріплюються результати пізнавальної 

діяльності людини, які за допомогою мови передаються іншими людям [1, с. 

8]. Поняття є «уявленням, що містить в собі вимогу постійності, досконалої 

визначеності, загального пізнання, однозначного мовного вираження» [71, с. 

354]. У науці під поняттям прийнято мати на увазі логічно оформлену думку, 

яка передає загальні відомості, уяву про певний предмет, річь і т.д. [72, с. 

550]. Розрізняють такі поняття: номінальні – пояснюють значення слова та 

визначають межі його вживання; реальні – характеризують сутність 

предмету, що визначається; дескриптивні – описують предмет наглядно і по 

можливості всебічно; генетичні – вказують на походження предмету та 

спосіб його виникнення; конкретні – співвідносять предмет, що визначається, 

з його протилежністю [70, с. 108]. Обрання влучних термінів (слів) є одним з 

найважливіших засобів вдосконалення системи формалізованого викладу 

змісту правових норм (визначення правил через розкриття змісту 

використаних понять), необхідних для ефективного законодавчого 

регулювання адміністративно-процесуальних відносин [73, с. 28]. Норми 
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права мають своє матеріальне обґрунтування, будучи висновком з 

об’єктивних законів розвитку суспільства у вигляді загальнообов’язкових 

правил для практичної дії органів влади і населення [74, с. 61]. 

Правові поняття створюються шляхом абстрагування від 

багатоманітних властивостей явищ, що регулюються правом. Вони 

відображають у більш чи менш абстрактному вигляді загальні родові чи 

видові риси і сторони суспільних відносин [1, с. 21]. Поняття у праві – це 

універсальний засіб пізнання, ідеального відображення та вираження 

об’єктивної реальності права, за допомогою якого осягається глибинна 

сутність предметів та явищ, виявляється та розкривається притаманні їм 

закономірності. Як вказує Д.А. Керімов, у законотворчому процесі 

використовується два основних різновиди понять: неправові – звичайні у 

побуті, які залучені з повсякденного життя чи зі спеціальних галузей знань; 

правові – які перетворюють соціальну реальність у правову шляхом внесення 

до цієї реальності правових властивостей чи професійно-спецефічного 

відображення правових явищ і процесів, умов і обставин, дій і бездіяльності 

тощо [75, с. 49-50].  

Близьким до визначеної дефініції є термін «категорії» (від грец. 

kategoria – висловлювання) – форми усвідомлення в поняттях загальних 

способів відношення людини до світу, відображають найбільш загальні та 

суттєві властивості, закони природи, суспільства та мислення [70, с. 173; 13, 

с. 68-69]. Отже, наукові категорії є уявленнями більш загальними, ніж 

поняття, що містять основні, суттєві знання про явища [70]. Тобто, терміни 

«поняття» і «категорія» співвідносяться як зміст та форма, адже вчені, як 

слушно зазначає О.Г. Глухий, визначають поняття категорії, а не навпаки [15, 

с. 348-349].  

Таким чином, нами в межах цього дослідження будуть визначатись як 

категорії адміністративного судочинства мовні конструкції, так би мовити, 

вищого смислового рівня, що містять найбільш загальні, істотні ознаки будь-
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яких різноманітних предметів, об’єктів, явищ. Вбачається, що до категорій 

адміністративного судочинства можна, наприклад, віднести: 

«адміністративний процес», «принципи адміністративного судочинства», 

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

витрати», «докази», «адміністративний позов» та інші. 

У свою чергу, до системи понять адміністративного судочинства 

можна зокрема віднести: «справа адміністративної юрисдикції», 

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

«касація», численна кількість оціночних понять (у тому числі, 

добросовісність, розсудливість, розумність тощо) та багато інших. 

На прикладі узагальненого огляду окремих категорій 

адміністративного процесу, спробуємо визначити його змістовну основу та 

підходи до їх розуміння. 

У першу чергу, слід зупинити увагу на розумінні категорії 

«адміністративний процес». На разі, на шпальтах адміністративно-правової 

літератури не вщухає наукова дискусія з приводу змісту вказаної категорії, її 

співвідношення з іншими суміжними правовими конструкціями 

(адміністративне провадження, адміністративна процедура тощо). 

Зокрема В.К. Колпаков підкреслює, що актуальним є визначення 

адміністративного процесу як узагальненої назви нормативно 

регламентованої діяльності публічної адміністрації щодо реалізації владних 

повноважень, і наголошує на хибності точки зору, відповідно до якої 

адміністративний процес – це лише процесуальна діяльність 

адміністративних судів. Хибність цього підходу пояснюється тим, як 

зазначає В.К. Колпаков, що він базується на формулі «адміністративний 

процес – правовідносини, що складаються під час здійснення 

адміністративного судочинства». У свою чергу, вказана формула, як 

стверджує вчений, закріплена у ст. 3 КАС України із застереженням «У 

цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні…», що 
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дає підстави вважати, що сформульовані у цьому акті терміни є 

незаперечними лише для сфери адміністративного судочинства. Із 

посиланням на інші нормативно-правові акти, в яких вживаються терміни 

процес», «адміністративний процес», В.К. Колпаков констатує, що 

законодавець не встановлює монополію адміністративного судочинства на 

вживання поняття й терміна «адміністративний процес» [76, с. 28-29]. Слід в 

контексті зазначеного підкреслити, що вчений-адміністративіст вважає, «що 

саме широке розуміння адміністративного процесу відповідає сучасним 

нормам розвитку правової науки і втіленим у Концепції адміністративної 

реформи принципам трансформації державного управління в дієвий 

інструмент реалізації громадянами своїх прав і свобод, інструмент захисту 

людини від неправомірних дій і адміністративних актів з боку органів 

управління і їхніх службовців» [77, с. 363]. 

В.Д. Сорокін, як один з апологетів широкого розуміння 

адміністративного процесу виокремлює такі його перманентні 

характеристики: а) адміністративний процес – це юридична форма реалізації 

виконавчої влади (він має яскраво виражену юридично управлінську 

природу); б) адміністративний процес динамічний, отже він реалізується 

органами виконавчої влади всіх рівнів, а у випадках, передбачених законом, 

й іншими суб’єктами (наприклад, суддями); в) адміністративний процес – 

діяльність не тільки державно-владна, а й юридична; г) адміністративний 

процес об’єктивно потребує «власного» регулювання, що забезпечується за 

допомогою адміністративно-процесуальних норм; він забезпечує реалізацію 

й ряду інших галузей матеріального права – цивільного, фінансового, 

трудового, сімейного, земельного тощо; д) адміністративний процес – це не 

тільки врегульований правом порядок здійснення певних процедур 

виконавчої влади по правовому вирішенню широкого спектра індивідуально-

конкретних справ у сфері державного управління, а й така діяльність, під час 

реалізації якої виникають численні правові відносини, які регулюються 
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адміністративно-процесуальними нормами й набувають у зв’язку з цим 

характеру адміністративно-процесуальних відносин [78, с. 197-203]. 

О.І. Миколенко також вважає, що адміністративний процес не повинен 

обмежуватись тільки сферами діяльності адміністративних судів щодо 

розгляду публічних спорів в порядку, передбаченому КАС України, та 

діяльністю органів адміністративної юрисдикції щодо розгляду справ про 

адміністративні правопорушення в порядку, передбаченому КУпАП, як це є 

сьогодні. Адміністративно-процесуального забезпечення, вважає вчений, 

потребують дисциплінарні провадження з адміністративних справ, що 

передбачені дисциплінарними статутами та спеціальними положеннями про 

дисципліну; виконавче провадження та контрольна діяльність 

адміністративних органів відносно приватних осіб [79, с. 18]. 

Д.М. Бахрах розкриває адміністративний процес як владну діяльність 

державної адміністрації, здійснювану в рамках адміністративно-

процесуальних форм, що полягає у вирішенні певних справ шляхом 

прийняття й виконання адміністративних актів та виділяє: а) 

адміністративно-правотворчий процес; б) адміністративно-

правоуповноважуючий (оперативно-розпорядчий); в) адміністративно-

юрисдикційний процес [80, с. 222]. В цілому схожий розподіл пропонує і 

С.В. Ківалов, який вважає, що до предмету регулювання адміністративного 

процесу входять: а) суспільні відносини, що складаються при розгляді і 

розв’язанні індивідуальних адміністративних справ органами публічного 

управління, а в передбачених законодавством випадках й іншими 

уповноваженими на те органами; б) суспільні відносини, що виникають при 

здійснені адміністративної правотворчості; в) суспільні відносини, що мають 

місце під час здійснення адміністративного судочинства [81, с. 9]. 

Аналогічну точку зору висловлює і М.В. Джафарова. Вона зазначає, що 

під адміністративним процесом слід розуміти врегульовану нормами 

адміністративно-процесуального права діяльність органів держави, а також 
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інших владних суб’єктів, спрямовану на розгляд та вирішення 

адміністративних справ. При цьому вказаний різновид юридичного процесу 

має три складові: 1) управлінський адміністративний процес, у межах якого 

здійснюється виконавчо-розпорядча діяльність органів державного 

управління; 2) судовий адміністративний процес, у межах якого здійснюється 

розгляд публічно-правових спорів адміністративними судами; 3) 

юрисдикційний адміністративний процес, у межах якого здійснюється 

розгляд справ про адміністративні правопорушення та застосування заходів 

адміністративного примусу [82, с. 62].  

На думку Р.О. Кукурудза, адміністративний процес можна вважати 

певним способом, формально окресленим алгоритмом вирішення конкретних 

індивідуально-правових справ, він є системою різноманітних 

адміністративних проваджень, розмежованих метою, завданнями, предметом 

дій, для яких характерна наявність багатоманітних, таких, що мають 

специфічний матеріальний і процесуально-правовий статус суб’єктів 

адміністративно-процесуальної діяльності. Таким чином, адміністративний 

процес, у баченні вченого, є урегульованою адміністративно-

процесуальними нормами діяльністю уповноважених суб’єктів, спрямованою 

на реалізацію норм відповідних матеріальних галузей права в ході розгляду і 

вирішення індивідуально-визначених справ. Р.О. Кукурудз підкреслює, що 

найбільш логічною є позиція, відповідно до якої адміністративно-

судочинський процес (адміністративне судочинство) слід розглядати як 

різновид адміністративної юрисдикції, що, випливає із ознак цієї складової 

адміністративного процесу [83, с. 14-15, 121]. Іншими словами, вчений є 

прихильником широкого розуміння адміністративного процесу. Підтримує 

його думку й Н.Л. Губерська [84]. Разом з тим, як слушно відмітила О.А. 

Мілієенко, у статтях шановної Н.Л. Губерської містяться й прямо протилежні 

точки зору з цього приводу. Так, зокрема вчена-адміністративіст стверджує, 

що, використання поняття «адміністративний процес» у такому широкому 
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значенні є некоректним передусім через недоцільність поєднання 

юрисдикційного та позитивного процесу в одному понятті, що не відповідає 

сучасному розумінню змісту адміністративної діяльності. Відмінності між 

адміністративно-управлінською діяльністю і адміністративним судочинством 

як однією з форм правосуддя зумовлені тим, що це діяльність різних гілок 

влади з різними завданнями [84, с. 231, 85, с. 47]. 

Р.І. Шевейко спираючись, як він стверджує, на сучасні правові 

дослідження, розглядає адміністративний процес через поєднання трьох 

основних складових: адміністративно-процедурної, адміністративно-

судочинської та адміністративно-деліктної. На його думку, адміністративно-

процедурна складова стосується відносин приватних осіб із суб’єктами 

публічної адміністрації з приводу розгляду індивідуальних справ, 

адміністративно-судочинська – здійснення правосуддя та діяльності 

адміністративних судів щодо розгляду і вирішення публічно-правових 

спорів, адміністративно-деліктна – провадження в справах про 

адміністративні правопорушення [86, с. 5]. 

У баченні О.В. Кузьменко, адміністративний процес – це врегульована 

адміністративно-процесуальними нормами діяльність публічної 

адміністрації, спрямована на реалізацію норм відповідних матеріальних 

галузей права в ході розгляду і вирішення індивідуально-конкретних справ. У 

«Курсі адміністративного процесу» вчена наголошує на складній структурі 

відповідного виду юридичного процесу і можливості його розгляду як по 

вертикалі, так і по горизонталі. Щодо останнього (розгляд по горизонталі) 

вчена пропонує розглядати його як сукупність проваджень; як «системні 

утворення, комплекси взаємозалежних і взаємообумовлених процесуальних 

дій». В системі адміністративного процесу, на її думку, доцільно акцентувати 

увагу на адміністративно-процедурних, адміністративно-деліктних та 

адміністративно-судочинських видах проваджень [87, с. 40]. О.В. Кузьменко 
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як і всі попередньо згадані автори розглядають адміністративний процес як 

досить розгалужену категорію. 

Слід відзначити, що очевидно підхід вказаних шановних вчених-

адміністративістів до цього питання був сформований у першу чергу під 

впливом їх бачення адміністративного процесу у так званому широкому його 

вимірі. Прибічники вказаного підходу окреслюють такі ознаки 

адміністративного процесу: 

 адміністративний процес пов’язаний із державним управлінням, його 

правовими формами; 

 зв’язок з матеріальними нормами адміністративного права; 

 це діяльність, в результаті якої виникають суспільні відносини, 

врегульовані нормами адміністративно-процесуального права [88, с. 236; 85, 

с. 49]. 

Натомість, не погоджується з так званим «широким розумінням» 

адміністративного процесу Р.С. Мельник, який зазначає, що в обґрунтування 

так званої «широкої» концепції адміністративного процесу її авторами 

покладено виключно висновки (наукові концепції), сформульовані або за 

радянських часів, або представниками «неорадянської» школи 

адміністративного права [89, с. 289]. Так, в спільній роботі А.Т. Комзюка, 

В.М. Бевзенка та Р.С. Мельника «Адміністративний процес», підкреслюється 

що адміністративний процес – це правова категорія, яка має місце виключно 

у межах діяльності спеціального органу (адміністративного суду) [90, с. 53]. 

Тобто вчені-адміністративісти фактично ототожнюють адміністративний 

процес із адміністративним судочинством. 

Розвивають вказану точку зору й інші автори. Так, П.С. Лютіков із 

посиланнями на В.Б. Авер’янова зазначає, що після прийняття КАС України 

у 2005 році, була утворена самостійна процесуально-правова галузь, яка, 

власне, й врегульовує засади судочинства в цій сфері правовідносин. Разом із 

тим, варто підкреслити, що адміністративно-процесуальні норми є 



53 

 

своєрідними засобами реалізації матеріальних і процедурних норм та 

передбачають судовий порядок захисту прав, свобод та інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин 

від порушень з боку органів публічної адміністрації, їх посадових і 

службових осіб. Зокрема, як приклад, процесуальні норми покликані 

врегулювати спірні відносини, що виникли між фізичною або юридичною 

особою і органом влади з того чи іншого приводу під час надання 

адміністративної послуги, або під час укладання та виконання 

адміністративного договору, або під час проходження публічної служби, або 

під час притягнення особи в позасудовому порядку до адміністративної 

відповідальності органом публічної адміністрації у випадку оскарження дій 

або бездіяльності останнього в судовому порядку тощо. Тобто як стверджує 

П.С. Лютіков, матеріальні та процедурні норми адміністративного права не 

можуть існувати окремо від процесуальних, і в цьому, власне, й полягає 

специфіка адміністративного права та феномен регулюючого впливу його 

норм [91, с. 87-88]. 

Аналогічна точка зору висловлюється й О.А. Мілієнко, яка стверджує, 

що у «широкому» розумінні адміністративного процесу та у визначенні у 

ньому місця адміністративного судочинства існує низка суперечностей, які 

не дають підстав зазначений підхід до вирішення наукової дискусії щодо 

співвідношення категорій «адміністративний процес» та «адміністративне 

судочинство» вважати прийнятним з точки зору сучасних тенденцій 

адміністративно-правової доктрини. На її думку, помилковість такого 

співвідношення зумовлена сприйняттям «широкого» розуміння 

адміністративного процесу як аксіоми, що, безумовно, накладає відбиток і на 

уявлення про зміст адміністративного судочинства. О.А. Мілієенко вважає, 

що правильне співвідношення двох категорій залежить і від розуміння такої 

категорії, як адміністративна процедура. Виходячи з того, що 

адміністративно-процедурне право поглинає більшість правовідносин, які 
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розглядаються представниками «управлінської» концепції апріорі як 

процесуальні (зокрема, адміністративний примус, дисциплінарне 

провадження, реєстраційні, атестаційні та ліцензійні провадження, звернення 

громадян тощо), категорія «адміністративне судочинство» як судовий 

порядок вирішення публічно-правових спорів розглядається як синонім 

категорії «адміністративний процес» [92, с. 5-6]. 

Підбиваючи підсумок розгляду категорії «адміністративний процес» та 

узагальнюючи доктринальні погляди на її зміст, слід зазначити, що на наше 

переконання, більш логічною та аргументованою є концепція розуміння 

категорії «адміністративний процес», відповідно до якої, вказана категорія 

ототожнюється з судовим порядком вирішення публічно-правових спорів. До 

речі вказаний підхід є переважним для більшості новітніх навчальних та 

наукових джерел [93; 94; 95; 96; 85; 91].  

Надзвичайно важливе значення для сутнісного наповнення 

адміністративного судочинства і правильного визначення цілепокладання та 

спрямування його завдань мають принципи адміністративного судочинства. 

Як слушно зауважує С.В. Потапенко, у період реформування 

адміністративно-процесуального законодавства України інтерес до теорії 

принципів адміністративного судочинства обумовлений значенням цієї 

правової категорії для характеристики адміністративного права в цілому, 

його окремих норм та інститутів, підгалузей; для заповнення прогалин у 

праві; для ефективності здійснення правосуддя в адміністративних справах 

[97, с. 7]. У загальному вигляді питанню визначення системи принципів 

адміністративного процесу (у широкому розумінні, в т.ч. і щодо 

адміністративного судочинства) приділяли увагу у своїх роботах такі 

науковці як О.М. Бандурка, М.М. Тищенко, В.Г. Перепелюк, О.В. Кузьменко, 

Е.Ф. Демський та інші. З оновленням адміністративно-процесуального 

законодавства деякі аспекти зазначеної проблеми знайшли своє відображення 

у роботах В.Б. Авер’янова, Н.В. Александрової, П.О. Баранчика, В.М. 
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Бевзенка, В.В. Гордєєв, Т.О. Коломоєць, Р.О. Куйбіди, Є.В. Лазнюка, Д. М. 

Лук’янця, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінного, О.А. Мілієнко, Р.С. Мельника, 

Ю.М. Столбового, С.В. Потапенка, А.М. Школика, Я.С. Рябченко та інших. 

Принципи є явищами багатогранними, саме тому його сутність 

досліджується й представниками інших галузей знань та науки. Зокрема, у 

філософських наукових працях категорію «принцип» визначають як вихідне 

положення, системоутворюючий елемент, центральне поняття, що є 

узагальненням і поширенням певного положення на всі явища галузі, з якої 

принцип абстрагований [98]. У контексті саме такого ракурсу дослідження 

правових принципів, надзвичайно слушними є слова Р.С. Мельника про те, 

що нині далеко не у всіх випадках, особливо якщо казати про навчальну 

літературу з адміністративного права, автори аналізують принципи 

адміністративного права. Досить часто останні, як і за радянських часів, 

фактично підміняються принципами державного управління [99, с. 10-12; 

100, с. 19-26]. А це, як емоційно підкреслює вчений-адміністративіст, вкрай 

негативно впливає на адміністративно-правову науку та законодавство, 

викликає у студентів, науковців, юристів відчуття того, що принципи – це 

зайва теоретична конструкція, хоча насправді вони відіграють визначальну 

роль не тільки у теорії адміністративного права, але й у правотворчій та 

правозастосовній діяльності відповідних суб’єктів, зокрема у сфері 

судочинства. З приводу останньої тези відзначимо, що досить часто суд лише 

через аналіз принципів адміністративного права може дійти висновку про 

законність або незаконність дій та рішень публічної адміністрації [101; 102, 

с. 24; 89, с. 224]. 

Як зазначає Н.В. Шевцова, за своєю сутністю принципи 

адміністративного судочинства є абстрактними правилами, які спрямовані на 

забезпечення справедливого розгляду й вирішення адміністративних справ та 

реалізуються в нормах КАС України. Втілення принципів у судочинство 

забезпечує його якість, а також законність та обґрунтованість судових 
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рішень. Принципи адміністративного судочинства також є інструментом, за 

допомогою якого усуваються прогалини в правових нормах, та орієнтиром 

для тлумачення норм законодавства про адміністративне судочинство. Саме 

за допомогою принципів, шляхом втілення їх в судочинство, адміністративні 

суди здатні виконувати покладений на них обов’язок щодо захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 

публічно-правових відносин від порушень з боку суб’єктів владних 

повноважень [103, с. 73]. 

Г. П. Тимченко, принципи судочинства визначає як найбільш загальні, 

фундаментальні та основні положення процесуального законодавства у 

вигляді норм-принципів або виводяться із окремих його норм, реалізуються 

на всіх стадіях судочинства та впливають на індивідуалізацію процесуальної 

діяльності і допомагають встановити необхідний статус учасників процесу, 

належні їм права та обов’язки і процесуальне становище суду [104, с. 7]. 

У розумінні П.О. Баранчика, в адміністративному судочинстві (як і у 

будь-якому іншому аналогу – цивільному, господарському, кримінальному), 

принципи визначають найбільш важливі обов’язки суду зі здійснення 

правозастосовчої діяльності (принципи законності і обґрунтованості), або ж 

із забезпечення прав, наданих сторонам і особам, що беруть участь у справі 

(принципи процесуальної рівності сторін, диспозитивності і змагальності) 

[105, с. 132-133]. Вчений-адміністративіст зазначає, що принципи 

адміністративного судочинства мають всі властивості і функції принципів 

права, адже вони є нормативно-регулятивними, загальними, обов’язковими, 

об’єктивно обумовленими, історичними та ідейно-політичними категоріями, 

а їх соціальною функцією є регулювання правовідносин, які виникають під 

час вирішення публічно-правових спорів. При цьому, П.О. Баранчик 

окреслює такі групи принципів як «принципи організації адміністративного 

судочинства» та «принципи здійснення адміністративного судочинства» 

(імперативні, безумовні, універсальні, закріплені однією або декількома 
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нормами Кодексу адміністративного судочинства України керівні 

положення, які визначають порядок порушення та розгляду справи 

адміністративним судом, визначають процесуальну діяльність суду та інших 

учасників процесу щодо руху справи у суді) [105, с. 132-133].  

Принципи адміністративного судочинства, за словами В. Демченка та 

М. Кобилянського, відображають його основні риси, а також визначають 

структуру, засади побудови, логіку розміщення норм про адміністративне 

судочинство [106, с. 72]. Натомість, Е.В. Катаєва вважає, що принципи 

адміністративного судочинства, будучи основоположними засадами, 

відображають сутність, зміст адміністративного судочинства, стан та 

перспективи його розвитку, спрямовані на захист прав, свобод та інтересів 

фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових 

відносин від порушень з боку суб’єктів владних повноважень, забезпечують 

виявлення та всесторонність дослідження обставин у справі і свідчать про 

законність рішень адміністративного суду, сприяють реалізації вимог 

законності та справедливості у правозастосовній діяльності, забезпечують 

активну процесуальну діяльність суб’єктів адміністративного судочинства та 

характеризують рівень досконалості адміністративного судочинства [107, с. 

14]. 

Ю.М. Столбовий вважає, що принципами адміністративного 

судочинства є основні, вихідні положення та засади права, які використовує 

суд та учасники судового процесу під час здійснення правосуддя та розгляду 

судом адміністративної справи [108, с. 205]. При цьому вчений окреслює 

ознаки вказаних процесуальних принципів, а саме: регулятивність, 

відповідність та сприяння реалізації завдань і мети судочинства, 

загальнообов’язковість, основоположність, нормативність, стабільність, 

імперативність. Принципам адміністративного судочинства, як окремо 

підкреслює Ю.М. Столбовий, притаманна ознака унікальності, оскільки вони 

пронизують усі процесуальні норми та мають широкий спектр впливу на 
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правовідносини, в тому числі у випадку їх неврегульованості іншими 

нормами [109, с. 5]. 

А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник визначають принципи 

адміністративного судочинства як закріплені у статтях Конституції України і 

законодавчих актах найголовніші, керівні та непорушні правила здійснення 

адміністративного судочинства, які в імперативній формі регламентують 

поведінку учасників процесу та у загальній формі визначають процедури 

адміністративного судочинства [90, c. 102]. 

Дещо схожа позиція висвітлена і у науково-практичному коментарі до 

КАС України, за загальною редакцією В К. Матвійчука та І.О. Хар. На думку 

авторів цього видання, принципами правосуддя в адміністративних справах є 

початком, основою, найбільш абстрактними правилами (основні вимоги, 

засади) незаперечних вимог, покладених в основу діяльності 

адміністративного суду щодо справедливого вирішення у ньому підсудних 

йому справ [110, c. 136]. 

На думку О.А. Мілієнко, принципи адміністративного судочинства є 

вихідними положеннями про основи правосуддя у адміністративних справах. 

Вони є стійкими абстрактними правилами поведінки, що втілюють цінності, 

на яких має ґрунтуватись адміністративне судочинство, визначаючи цим 

зміст і спрямованість правового регулювання адміністративного 

судочинства, впливає на зміст багатьох його норм, виступає підґрунтям для 

їх тлумачення, а також інструментом для заповнення прогалин та усунення 

колізій [85, 18]. Вчена пропонує одразу кілька власних базових 

класифікаційних критеріїв. Зокрема, О.А. Мілієнко класифікує принципи 

адміністративного судочиснтва за характером дії – 1) принципи прямої дії (не 

потребують конкретизації, доповнення, розвитку в інших нормах права для 

реалізації у процесуальних відносинах) та 2) принципи непрямої дії 

(потребують того); залежно від допустимості їх обмеження; залежно від 

наслідків їх порушення – 1) принципи, порушення яких є безумовною 
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підставою для скасування судового рішення (верховенство права, законність, 

незалежність та неупередженість суддів, правова визначеність, забезпечення 

апеляційного та касаційного оскарження, доступність правосуддя, рівність, 

змагальність, диспозитивність, офіційне з’ясування всіх обставин справи, 

обґрунтованість судових рішень); 2) принципи, порушення яких тягне за 

собою скасування судового рішення за певних обставин (єдність судової 

практики, гласність і відкритість судового процесу); 3) принципи, порушення 

яких не може бути підставою для скасування судового рішення (розгляд 

справи у розумний строк, процесуальна економія) [92, с. 5]. 

У свою чергу, С.В. Потапенко поділяє принципи адміністративного 

процесу за наступними критеріями: 1) сферою поширення – загально-

правові, галузеві, міжгалузеві; 2) способом нормативного закріплення – 

конституційні та законодавчі; 3) об’єктом впливу – принципи, що 

визначають процесуально-правову діяльність адміністративного суду, і 

принципи, що визначають процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у 

справі (сторін, третіх осіб, представників сторін і третіх осіб); 4) предметом 

правового регулювання – принципи організації правосуддя (судоустрою і 

судочинства); принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності 

(офіційне з’ясування всіх обставин справи, диспозитивність, змагальність 

тощо); принципи, які визначають процесуальну форму виконання 

процесуальних дій (гласність, відкритість) [97, с. 5]. 

На підставі узагальнень наведених вище точок зору, варто зазначити, 

що принципи адміністративного судочинства є чи не найважливішою 

категорією адміністративного процесу, оскільки вказані принципи є 

вихідними положеннями про основи правосуддя в адміністративних справах, 

втілюють цінності, на яких має ґрунтуватись адміністративне судочинство, 

визначаючи цим зміст і спрямованість правового регулювання 

адміністративного судочинства, як судового засобу захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-
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правових відносин від порушень з боку органів публічної адміністрації їхніх 

посадових і службових осіб. Вбачається, що до основних засад 

адміністративного судочинства можна, наприклад, віднести: верховенство 

права; законність; забезпечення апеляційного та касаційного оскарження; 

правова визначеність; єдність судової практики; доступність правосуддя; 

незалежність та неупередженість суддів; рівність; змагальність; 

диспозитивність; офіційне з’ясування всіх обставин справи; гласність і 

відкритість судового процесу; обґрунтованість судових рішень; розгляд 

справи у розумний строк та інші. 

Ще одними важливими категоріями адміністративного судочинства є 

«юрисдикція» та «підсудність». Саме ці категорії закріплюють межі 

здійснення правосуддя адміністративними судами, чітко окреслюють коло 

публічно-правових відносин, з яких можуть виникати правові спори між їх 

суб’єктами та визначають компетенцію відповідних адміністративних судів 

щодо вирішення тих чи інших адміністративних справ. 

Як відомо, юрисдикція адміністративних судів закріплюється у ст. 17 

КАС України, де зокрема визначено так би мовити публічно-правові сфери, 

де можуть виникати підвідомчі адміністративним судам спори, а саме – 

правовідносини, які виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних 

повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним 

формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або 

референдуму. У статті також окреслюється конкретний перелік публічно-

правових спорів, підвідомчих адміністративним судам. 

Особливості адміністративної юрисдикції тою чи іншою мірою 

досліджували В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, Р. О. Куйбіда, О. М. Пасенюк, 

Ю. С. Педько, Д. М. Притика, М. І. Смокович, М. І. Цуркан, В. С. Стефанюк, 

В. І. Шишкін, однак, як слушно зауважує В.М. Бевзенко, остаточна відповідь 

на питання щодо обсягів та змісту компетенції адміністративних судів ані 
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правовою наукою, ані національним законодавством дотепер не 

сформульована [111, с. 182]. 

Як зазначає Н.В. Мостова, в юриспруденції термін «юрисдикція» в 

широкому розумінні вживається як поняття, рівнозначне компетенції, обсягу 

повноважень будь-якого органу, а інколи під ним розуміють власне систему 

відповідних органів. У вузькому розумінні юрисдикція – це: правомочність 

творити суд, вирішувати правові питання; коло повноважень судового чи 

адміністративного органу щодо правової оцінки конкретних фактів, у тому 

числі з вирішення спорів і застосування передбачених законом санкцій; 

сукупність правомочностей відповідних державних органів вирішувати 

правові спори і спори про правопорушення, тобто оцінювати правові дії 

особи чи іншого суб’єкта права з точки зору правомірності, застосовувати 

юридичні санкції до правопорушників [112, с. 38].  

Традиційно в теорії процесуального права під судовою юрисдикцією 

(підвідомчістю) розуміють, з одного боку, властивості справи, які 

дозволяють певному суду взяти її до свого провадження, з іншого – право 

суду розглянути цю справу. Розподіл правових спорів, зазначає Н. Мостова, 

здійснюється між видами судочинства, а не між організаційними ланками 

судової системи. Отже, юрисдикція суду – це компетенція однієї структури 

(ланки) судів щодо розгляду справ певного виду або категорії спорів. 

Зокрема, адміністративна юрисдикція – це компетенція адміністративних 

судів щодо розгляду адміністративних справ (справ адміністративної 

юрисдикції) [112, с. 38]. 

У свою чергу, Е.В. Катаєва під юрисдикцією адміністративних судів 

розуміє врегульовану законом діяльність судів (суддів) із розгляду та 

вирішення публічно-правових спорів шляхом перевірки та надання оцінки 

діям, рішенням та/або бездіяльності суб’єктів владних повноважень, інших 

суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі 

законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень та 
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повноважень, переданих шляхом укладання договору на предмет їх 

відповідності чинному законодавству України [113, с. 79].  

Надзвичайно цікавий та нестандартний (для переважної більшості 

робіт у цій сфері наукового пошуку) погляд на зміст категорії 

адміністративної юрисдикції має В.М. Бевзенко. Зокрема, вчений стверджує, 

що термін «адміністративна юрисдикція» є однією з фікцій у сучасному 

адміністративному процесуальному праві та практиці адміністративного 

судочинства [111, с. 181]. Досліджуючи природу адміністративної 

юрисдикції, В.М. Бевзенко виходить з того, що: 1) вона заснована на нормах 

конституційного права, а тому має насамперед конституційну природу; 2) це 

один із традиційних процесуальних інститутів, свого часу певним чином 

обґрунтований цивільною (господарською) процесуальною наукою; 3) це 

інститут адміністративного процесуального права, який розроблений та має 

використовуватися винятково з урахуванням сучасних (передових) положень 

адміністративно-правової науки. Ґрунтовне пізнання адміністративної 

юрисдикції має засновуватися на всебічному розумінні закономірностей і 

взаємозв’язків конституційного права, процесуального права (цивільного 

процесуального права, господарського процесуального права), 

адміністративного права [111, с. 182]. 

Вбачається, що деякі тези шановного вченого є досить суперечливими. 

Зокрема, певну дискусію викликають його твердження про те, що 

адміністративна юрисдикція заснована на нормах конституційного права, що 

зумовлює його конституційну природу. Звісно, ст. 124 Конституції України 

закріплює загальну норму про те, що юрисдикція судів поширюється на 

будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення, проте це 

не може обґрунтовувати саме «конституційну природу» адміністративної 

юрисдикції. Видається, що якщо йти за правилами формальної логіки, то 

«конституційна природа» є характерною для судової юрисдикції в цілому, 

оскільки засади підвідомчості, як вже було зазначено, дійсно закладаються 
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Основним законом. Разом з тим, специфіка окремих судових юрисдикцій 

(цивільна, господарська, адміністративна, кримінальна, Конституційного 

Суду України) визначається спеціальним законодавством, що власне, й 

зумовлює перманентність їх природи. Нам видається, що адміністративна 

юрисдикція апріорі має «адміністративну природу», у тому значенні, що 

відповідна судова діяльність стосується вирішення спорів, що виникають у та 

під час діяльності публічної адміністрації. Проте, загалом же тези В.М. 

Бевзенка мають беззаперечний надзвичайно актуальний характер для 

сучасної науки адміністративного права та процесу. 

У свою чергу, підсудність адміністративних справ фіксується у ст. ст. 

18 (предметна підсудність адміністративних справ), 19 (територіальна 

підсудність адміністративних справ) 20 (інстанційна підсудність 

адміністративних справ) КАС України. 

На думку Р.В. Ватаманюка, підсудність справ адміністративним судам 

– це інститут адміністративно-процесуального права, норми якого залежно 

від сукупності ознак і властивостей адміністративної справи, компетенції 

суду та інших критеріїв визначають, в якому адміністративному суді і в 

якому складі цього суду вона повинна розглядатися у першій, апеляційній чи 

касаційній інстанції. Як підкреслює вчений, за допомогою норм інституту 

підсудності реалізовується право особи на «законного суддю», окремі 

завдання та принципи адміністративного судочинства, а також 

розмежовуються повноваження між окремими ланками судової системи і між 

адміністративними судами однієї ланки щодо розгляду адміністративних 

справ. 

Р.В. Ватаманюк вважає, що найбільш раціональним підходом щодо 

класифікації різновидів адміністративної підсудності варто вважати той, що 

закріплений у КАС України, а також спиратись під час такого розподілу на 

особливості судоустрою України, сучасної процесуальної правової доктрини 

та ознаки адміністративної справи. Разом з тим, на його переконання, окрім 
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предметної, територіальної та інстанційної, доцільно виділити також 

загальну, спеціальну, виключну, альтернативну, одноособову, колегіальну 

підсудність в адміністративному судочинстві та підсудність за зв’язком справ 

[114, с. 11]. 

Більш спрощений підхід до визначення підсудності адміністративних 

судів, застосовує О.Ю. Осадчий, який вважає, що підсудність 

адміністративного суду – компетенція певного адміністративного суду щодо 

розгляду і вирішення адміністративних справ [115, с. 90]. Дещо інший акцент 

у формулювання дефініції «підсудність» робить І.Б. Коліушко, який під 

підсудністю адміністративних справ розуміє коло адміністративних справ, 

які може вирішувати кожен конкретний адміністративний суд [116, с. 77]. 

Приблизно таким самим чином висловлюється й А.А. Мельник («підсудність 

адміністративних справ – це самостійний інститут адміністративного 

судочинства, який визначає компетенцію конкретного адміністративного 

суду або судів щодо вирішення, розгляду та розмежування підвідомчих груп 

(категорії) адміністративних справ»), при цьому вчений додатково наголошує 

на тому, що підсудність є визначальним елементом усієї організації 

адміністративного судочинства, а застосування однозначних законодавчих 

дефініцій у текстах відповідних нормативно-правових актів є одним із 

способів забезпечити ясність нормативного припису та зрозумілість наміру 

законодавця [117, с. 7-8].  

У такому ж дусі висловлюються й інші вчені. Зокрема Р.О. 

Попельнюхом підкреслюється, що підсудність справ в адміністративному 

судочинстві України можна визнати правовим інститутом, що об’єднує 

закріплені в КАС України норми, якими з урахуванням предмета й 

суб’єктного складу публічно-правових спорів установлені правила 

визначення конкретних адміністративних судів, уповноважених розглядати й 

вирішувати такі спори. Р.О. Попельнюхом наголошується на вагомій ролі 

інституту підсудності, який є важливим для правової держави, де кожен 
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громадянин спроможний самостійно, законними способами реагувати на 

порушення своїх прав і свобод шляхом звернення до відповідної ланки 

судової системи України [118, с. 8]. 

При цьому, аналіз процесуального законодавства надав можливості 

вченому-адміністративісту виокремити відповідні принципи, на яких 

ґрунтуються правила визначення підсудності справ в адміністративному 

судочинстві України:  

 ці правила мають установлюватися виключно процесуальним 

законом;  

 вони закріплені в КАСУ в такий спосіб, щоб не допустити спори про 

підсудність справ між судами як однієї спеціалізації, так і різних ланок;  

 дотримання правил визначення підсудності як адміністративним 

судом, так і учасниками процесу є обов’язковим;  

 правила територіальної підсудності побудовані таким чином, щоб 

адміністративні справи у більшій мірі вирішувалися за місцезнаходженням 

відповідача [118, с. 13]. 

Як бачимо, акценти у визначеннях вказаних вчених головним чином 

залежать від підходу до розуміння підсудності як компетенції конкретного 

суду чи кола відповідних адміністративних справ. У цьому контексті слід 

підтримати думки з цього приводу М.С. Строговича, на цілком обґрунтоване 

переконання якого підсудність є ознака (властивість) не суду, а справи і тому 

правильніше говорити: «підсудність (такої-то) справи (такому-то) суду» [119, 

с. 145; 120, с. 12]. 

Підбиваючи підсумок узагальнення доктринальних поглядів на 

категорії «юрисдикція» та «підсудність», слід підкреслити, що їх 

системоутворюючий характер для адміністративного судочинства 

пояснюється важливістю правильного визначення й розмежування 

юрисдикції між адміністративними та іншими судами загальної і 

конституційної юрисдикції, чіткого розподілу компетенції між судами в 
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межах адміністративної юрисдикції з метою правильного, своєчасного та 

об’єктивного розгляду публічно-правового спору 

Мовною конструкцією, яка також формує основу категоріального 

апарату адміністративного судочинства, є судові витрати. Судовим витратам 

присвячено Главу 7 КАС України, в якій зафіксовано види судових витрат, 

підстави для зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, 

відстрочення та розстрочення судових витрат, засади розподілу судових 

витрат та визначення їх розміру тощо [121]. 

В адміністративно-правовій доктрині судові витрати визначаються як 

витрати, що пов’язані з провадженням адміністративної справи в суді й 

покладаються на сторони та третіх осіб із самостійними вимогами [110]. 

Натомість, на думку авторів Науково-практичного коментарю Кодексу 

адміністративного судочинства України за загальною редакцією 

Р.О. Куйбіди, «судові витрати – це витрати, які згідно з КАС України, 

повинні здійснити сторони для розгляду та вирішення адміністративної 

справи у суді» [122, с. 478]. На думку Л.Г. Глущенко, судові витрати – це 

кошти, які на підставі та у спосіб, передбачені нормативно-правовими 

актами, мають сплатити сторони у зв’язку зі зверненням до суду та 

розглядом адміністративної справи [123, с. 143; 124, с. 81].  

У свою чергу, А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко та Р.С. Мельник 

окреслюють характерні ознаки судових витрат в адміністративному 

судочинстві, зокрема: 

 компенсують витрати, яких зазнали сторони, треті особи, їх 

представники, свідки, спеціалісти, перекладачі, експерти у зв’язку із 

розглядом адміністративним судом публічно-правового спору та 

встановленням об’єктивної істини у справі; 

 судові витрати в адміністративному процесі, як правило, виникають 

виключно у зв’язку із діяльністю чітко визначеного законом кола осіб: 
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адміністративного суду, сторін, їх представників, свідків, спеціалістів, 

перекладачів; 

 судові витрати, а саме судовий збір – є своєрідним способом 

наповнення державного бюджету; 

 попереджають недобросовісне порушення адміністративної справи у 

суді, зловживання наданим правом судового захисту законних прав, свобод 

та інтересів; 

 спрямовані на оплату роботи адміністративного суду щодо розгляду 

та вирішення ним публічно-правового спору [90, с. 216-217]. 

На підставі аналізу підходів до визначення поняття судових витрат та 

їх характерних ознак, Р.І. Шевейко формулює цілком змістовне їх визначення 

– сукупність всіх грошових коштів, які зобов’язані сплатити сторони на 

законних підставах для розгляду і вирішення публічно-правового спору, 

переданого на вирішення адміністративного суду [124, с. 82]. 

Неабияку значущість для адміністративного судочинства категорії, що 

досліджується, можна пояснити функціями судових витрат. Зокрема, на 

шпальтах адміністративно-правової літератури виділяють такі функції як 

стримуюча, стимулююча та компенсаційна. Механізм дії стримуючої (або 

інакше – запобіжної, превентивної) функції полягає у тому, що особа, перш 

ніж звертатися до суду, повинна дуже добре зважити свої шанси виграти 

справу, оскільки, в разі «програшу» у справі, вона несе ризик втратити не 

лише кошти, понесені нею у зв’язку з розглядом справи, а й кошти, витрачені 

відповідачем. Цими самими мотивами повинен керуватися відповідач, 

оскільки у багатьох випадках йому невигідно буде заперечувати проти 

адміністративного позову, тому що це може призвести до ще більших витрат 

у разі «програшу» у справі. Таким чином, інститут судових витрат сприяє 

зменшенню кількості безпідставних адміністративних позовів та запобігає 

використанню судів не для вирішення спору, а для тиску на суб’єктів 

правовідносин шляхом створення судової тяганини. На підставі таких 
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міркувань розкривається й зміст стимулюючої функції судових витрат, яка 

полягає у тому, що сторонам у багатьох випадках вигідніше примиритися, не 

доводячи справу до судового розгляду, оскільки, у разі продовження спору, 

судові витрати лише зростуть. Тож інститут судових витрат стимулює 

сторони до швидкого і мирного врегулювання спору без судового розгляду 

справи по суті. Компенсаційна функція судових витрат проявляється у тому, 

що інститут судових витрат передбачає за результатами розгляду справи 

відшкодування стороною, яка програла справу, витрат, що понесла сторона, 

яка виграла справу, а за допомогою судового збору державі частково 

компенсуються витрати на утримання судів та здійснення судочинства [122, 

с. 478-479]. 

Підтримуючи Р.І. Шевейка, варто запропонувати до вказаного переліку 

долучити і соціальну функцію витрат в адміністративному судочинстві, зміст 

якої полягає в тому, що судові витрати покликані забезпечити фактичну 

доступність правосуддя. Така функція лише підтверджує феномен судових 

витрат в адміністративному судочинстві – вони повинні бути такими, щоб 

зменшити кількість безпідставних адміністративних позовів (стримуюча 

функція), та водночас надавати можливість особам з будь-яким рівнем 

доходів звертатись за захистом порушених прав та інтересів (соціальна 

функція) [124, с. 82-83]. Вбачається, що до функцій судових витрат, 

враховуючи той факт, що частина з них (зокрема, судовий збір) надходить до 

державного бюджету, можна цілком логічно віднести й таку функцію як 

фіскальна, що полягає у наповненні державного бюджету. Держава за 

рахунок судових витрат певним чином компенсує витрати на утримання 

судової системи і забезпечення здійснення функцій правосуддя, оскільки 

кошти зокрема судового збору спрямовуються на забезпечення здійснення 

правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи 

створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної 

системи, веб-порталу судової влади, комп’ютерних локальних мереж, 
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сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування 

комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження 

електронного цифрового підпису тощо. 

Продовжуючи далі аналіз основних категорій адміністративного 

процесу, слід підтримати думку Я.С. Калмикової про те, що поняття 

«доказове право» є поліінститутом, що служить базовим сегментом усіх 

процесуальних наук, предметом яких є розгляд і вирішення індивідуальних 

спорів, а «докази» є основоположною категорією, що має важливе 

теоретичне і практичне значення [125, с. 6]. М.П. Мельник також відносить 

докази до числа фундаментальних категорій адміністративного судочинства, 

пояснюючи це тим, що від правильного розуміння цього поняття залежить і 

напрям пошуку доказів, і вміння їх використовувати в процесі встановлення 

істини [126, с. 269]. Правильне визначення поняття доказів, як стверджує 

М.П. Мельник із посиланням на С.М. Стахівського, має принципове значення 

для вирішення багатьох процесуальних питань. Воно допомагає практичним 

працівникам правильно орієнтуватися в питанні про те, які фактичні дані і 

об’єкти матеріального світу і за яких умов можуть мати значення доказів у 

справі, цілеспрямовано здійснювати їх пошук, виявлення, своєчасно 

проводити фіксацію та вилучення [126, с. 269]. 

Різні аспекти доказів і доказування досліджувались у теорії права, в 

цивільному, кримінальному й господарському процесах, криміналістиці й 

логіці. Питанням доказової діяльності в адміністративному процесі 

приділяли увагу такі вчені, як Д.М. Бахрах, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, Л.Р. 

Біла-Тіунова, В.В. Гордєєв, Є.Ф. Демський, Є.В. Додін, О.С. Дубенко, Я.С. 

Калмикова, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О.В. 

Кузьменко, Р.С. Мельник, О.М. Нечитайло, Ю.С. Педько, В.Г. Перепелюк, 

А.О. Селіванов, О.Б. Червякова та ін. 

Так, на думку Я.С. Калмикової, доказами в адміністративному 

судочинстві є інформація, на підставі якої особи, які беруть участь у справі, 
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обґрунтовують або спростовують позовні вимоги, а суд установлює наявність 

або відсутність даних про факти, обставини, дії або події, що мають значення 

для правильного вирішення справи [125, с. 3-4]. 

У розумінні М.П. Мельника, докази в адміністративному судочинстві 

України – це відомості (інформація) про факт, на підставі якої 

адміністративний суд у визначеному законом порядку (отримання, 

дослідження та оцінки) встановлює наявність чи відсутність обставин, що 

обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші 

обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, які 

одержують на підставі засобів (джерел) доказування (пояснень сторін, третіх 

осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових речових доказів, 

висновків експертів) [126, с. 273]. 

В.В. Гордєєв судовими доказами в адміністративному судочинстві 

називає фактичні дані (відомості), які здатні прямо чи опосередковано 

підтвердити факти, що важливі для вирішення судової справи, виражені в 

передбаченій законом процесуальній формі (засобах доказування), отримані 

й досліджені в точно встановленому процесуальним законом порядку [127, с. 

16]. Е.Ф. Демський також вважає, що доказами є не факти і обставини, а 

фактичні дані, на підставі яких суд, орган (посадова особа) чи 

уповноважений суб’єкт встановлюють наявність або відсутність обставин, 

що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі [128, 

с. 147]. 

Натомість, О.М. Дубенко, детально досліджуючи засади доказування в 

адміністративному судочинстві, цілком слушно вказує на те, що деякі автори 

розглядають судові докази тільки як відомі факти, за допомогою яких 

можливе встановлення невідомих фактів. При цьому джерела фактичних 

даних іменуються «засобами доказування» і не включаються в поняття 

доказу. Але ця точка зору будується на відриві фактичних даних від їх 

джерел і виключення останніх з поняття доказу, а на місце відомостей про 
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факти (фактичних даних) ставляться самі факти об’єктивної дійсності. О.М. 

Дубенко, у свою чергу, підтримує ту точку зору, що ґрунтується не на 

подвійному, а на троїстому визначенні поняття доказу, коли доказами, по-

перше, є факти, які можуть бути безпосередньо встановлені суддями, по-

друге, доказами є відомості про факти, що підлягають доказуванню, по-третє, 

доказами є доказувані у справі факти.  

Вчений-адміністративіст наголошує, що докази в адміністративному 

судочинстві характеризуються сукупною єдністю: змістом, яким є фактичні 

дані, що інформують про обставини, необхідні для правильного вирішення 

справи; процесуальною формою, в якій закладена така інформація – засоби 

доказування; встановленим процесуальним порядком одержання, 

дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми (доказової інформації і 

засобів доказування) [129, с. 8-9].  

Не торкаючись питання різновидів доказів та засобів доказування в 

адміністративному судочинстві лише відзначимо, що специфічність таких 

засобів в адміністративному процесі, дозволяє диференціювати його від 

інших процесуальних галузей публічного права та підкреслює системне 

значення категорії «докази» для адміністративного судочинства як засобу 

захисту прав приватних осіб у публічно-правових відносинах. 

Одною із категорій, яка формує понятійний фундамент 

адміністративного процесу безумовно є «суб’єкти адміністративного 

судочинства». Варто підкреслити, що в адміністративно-правовій доктрині 

приділяється достатня увага правому статусу суб’єктів адміністративного 

судочинства в цілому, так і окремим їх різновидам. Зокрема, проблемам 

участі в адміністративному судочинстві присвячено значну кількість 

наукових праць, зокрема, В.Б. Авер’янова, Н.О. Александрової, О.В. Бачуна, 

Л.Д. Будзан, Е.Ф. Демського, Т.О. Коломоєць, А.Т. Комзюка, О.В. Кощій, 

Р.О. Куйбіди, Д.М. Лук’янця, П.С. Лютікова, Р.С. Мельника, Т.П. Остапенко, 
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Ю.С. Педька, А.О. Селіванова, І.В. Топора, О.В. Шемякіна та багатьох 

інших. 

Така доволі значна кількість наукових досліджень у цій площини 

справила вплив і на розмаїття точок зору до розуміння вказаної 

проблематики. Не вдаючись до полеміки, підкреслимо, що головним чином 

погляди вчених різняться у підходах до використання категорій «суб’єкт» 

або «учасник» адміністративного процесу, й відповідно, у підходах до 

класифікації таких суб’єктів. 

Слід зазначити, що на законодавчому рівні використовується категорія 

«учасник адміністративного процесу». Так, наприклад, у гл. 2 «Склад суду. 

Відводи» й гл. 5 «Учасники адміністративного процесу» КАС України 

закріплено три основні групи учасників процесу [121]: 

1) адміністративний суд, до компетенції якого Кодексом 

адміністративного судочинства України віднесено розгляд і вирішення 

адміністративних справ; 

2) особи, які беруть участь у справі – сторони, треті особи, 

представники сторін та третіх осіб; 

3) інші учасники адміністративного процесу – секретар судового 

засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач 

[121]. Вбачається, що у КАС України така класифікація здійснена за 

наявності зацікавленості в результатах вирішення адміністративної справи. 

Подібний поділ учасників адміністративного процесу можна зустріти і 

у працях О.А. Банчука, І.Б. Коліушко та Р.І. Корнута [130, с. 243-244, 307-

308], А. Т. Комзюка, В. М. Бевзенка та Р. С. Мельника [90, с. 120-191], Т.О. 

Коломоєць, [53, с. 235], П.Д. Пригузи [131, с. 116-119] та багатьох інших. В 

цілому поділяє такий підхід й О.В. Кощій, яка, щоправда, при цьому одними 

з учасників адміністративного судочинства, крім суб’єктів владних 

повноважень, називає й суб’єкти, які хоча такими повноваженнями й не 

наділені, проте виступають носіями публічних повноважень, приймають 
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рішення, вчиняють дії, допускають бездіяльність публічно-правового змісту 

[132, с. 15-16]. 

Е.Ф. Демський також стверджує, що учасниками адміністративного 

процесу є судді, органи й особи, які тією чи іншою мірою беруть участь у 

порушенні й розслідуванні, розгляді й вирішенні адміністративних справ. У 

зв’язку із цим вони наділені певними правами й мають відповідні обов’язки. 

Усіх учасників адміністративного процесу Е.Ф. Демський поділяє на: 

1) особи (органи), які розглядають і вирішують адміністративні справи; 

2) особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та 

законні інтереси; 3) особи, які представляють та захищають інтереси інших 

осіб; 4) особи, які сприяють адміністративним провадженням та здійсненню 

адміністративного судочинства [128, с. 80]. Такий самий підхід застосовують 

В.А. Круглов [133, с. 33–34; 134, с. 50], І.В. Топор [135] та Т.А. Остапенко 

[136; 137, с. 19-20]. На думку О.В. Кузьменко, учасник адміністративного 

судочинства – це особа, яку чинним законодавством України наділено 

процесуальними повноваженнями щодо участі в адміністративній справі в 

адміністративних судах [138, с. 308]. 

Однак, вбачається, що вказані категорії («учасник» та «суб’єкт») варто 

все ж таки розглядати як багатоаспектні та системні категорії. Саме таким 

чином здійснює дослідження суб’єктів адміністративного процесу О.А. 

Селіванов, який з позиції практики адміністративного судочинства ґрунтовно 

досліджує адміністративну правосуб’єктність та адміністративну 

процесуальну правоздатність суб’єктів адміністративного судочинства. 

Розвиває саме цей напрям О.В. Бачун, дисертація якого присвячена 

встановленню сутності і змісту правового статусу суб’єктів 

адміністративного судочинства та обґрунтуванню напрямів розвитку 

адміністративного матеріального та процесуального законодавства у цій 

сфері. Зокрема, вчений з позицій дуалістичного підходу – 

загальнотеоретичного і конкретно-юридичного, а також з позиції юридичної 
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природи права на звернення до адміністративного суду робить вдалу спробу 

визначити сутність і зміст категорії «суб’єкт адміністративного судочинства» 

[139, с. 6]. 

У загальнотеоретичному значенні суб’єкт адміністративного 

судочинства, як вказує О.В. Бачун, постає як юридична абстракція, що 

визначає правове положення особи у відносинах з приводу захисту її прав, 

свобод та інтересів засобами адміністративного судочинства. У конкретно-

юридичному значенні суб’єкт адміністративного судочинства постає 

індивідуалізованою особою – носієм прав та обов’язків у адміністративних 

процесуальних відносинах з приводу відправлення правосуддя 

адміністративними судами [139, с. 10]. 

На думку вченого-адміністративіста, категорія «суб’єкт 

адміністративного судочинства» охоплює дві складові – правову здатність 

набуття статусу та адміністративну правосуб’єктність, якою конкретизовано 

правовий статус суб’єкта. Категорія «суб’єкт» є більш широкою за змістом, 

ніж категорія «учасник» у адміністративному судочинстві. Застосування 

широкого підходу до категорії «суб’єкт адміністративного судочинства» 

надає підставу зазначити, що таким суб’єктом можна визначити будь-яку 

фізичну чи юридичну особу. Разом з тим, для того, щоб така особа 

реалізувала конституційне право звернення до адміністративного суду за 

захистом своїх порушених прав, свобод, законних інтересів, вона повинна 

мати правові можливості, які відтворюються через адміністративну 

процесуальну правоздатність [139, с. 10]. 

Категорія «суб’єкт адміністративного судочинства» розглянута також з 

позицій юридичної природи права на звернення до адміністративного суду. 

Якщо юридична природа права на звернення до адміністративного суду 

розглядається як правоздатність фізичних та юридичних осіб, то для його 

наявності будь-яких умов не потрібно. Якщо юридична природа права на 

звернення до адміністративного суду розглядається з точки зору реалізації 
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суб’єктивного права, то КАС України встановлює необхідні обставини, за 

яких особа може звернутись до суду, а також певний процесуальний порядок 

звернення [139, с. 10]. 

Враховуючи обраний підхід щодо визначення сутності категорії 

«суб’єкт адміністративного судочинства», О.В. Бачун здійснив класифікацію 

суб’єктів за кількома ознаками: а) характером участі у адміністративному 

судочинстві – потенційним чи реальним; б) спрямованості процесуальних 

повноважень. За останньою ознакою вченим виділено дві великі групи 

суб’єктів: 1) адміністративний суд (першої інстанції – суд загальної 

юрисдикції як адміністративний суд та окружний, апеляційний, Вищий 

адміністративний суд України, Верховний Суд України); 2) учасники 

процесу (сторони, треті особи, представники сторін, представники третіх 

осіб, секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, 

спеціаліст, перекладач), процесуальні повноваження яких передбачені 

нормами Глави 5 Розділу ІІ КАС України [139, с. 11]. 

Виходячи із заявлених векторів дослідження, О.В. Бачун сформулював 

тезу про те, що суб’єктом адміністративного судочинства є особа, яка 

відповідно до закону набуває права та обов’язки у адміністративних 

процесуальних відносинах, залучається до відправлення правосуддя, з 

наданням процесуальних можливостей досягнення правового результату 

[139, с. 6]. На нашу думку, саме такий системний підхід до розуміння 

категорії суб’єкт адміністративного процесу варто визнати базовим для 

науки адміністративного права та процесу, правозастосовчої практики та 

законотворчої діяльності. 

Звісно, не можна оминути увагою ще одну фундаментальну категорію 

адміністративного процесу – «адміністративний позов». Як слушно зауважує 

О.В. Закаленко, адміністративний позов є одним із ключових інститутів 

адміністративного процесуального права, і дослідження його правової 

природи, структури, видів, а також права на адміністративний позов має як 
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теоретичне, так і практичне значення. З’ясування правової природи 

адміністративного позову є визначальним для розуміння права на 

адміністративний позов як складної юридичної конструкції, що охоплює 

правомочності особи із звернення до адміністративного суду з вимогою та її 

задоволення, визначення підстав для реалізації цих правомочностей [140, с. 

1]. Приблизно у такому ж ракурсі висловлюється й О.В. Константий. На його 

думку, категорія адміністративного позову має конституюючий для 

адміністративного судочинства характер [141, с. 12]. 

В.М. Бевзенко, А.Т. Комзюк, Р.С. Мельник та О.В. Константий, 

небезпідставно зауважують, що вчення про адміністративні позови у 

вітчизняній процесуальній доктрині і дотепер є ще недостатньо розробленим, 

хоча й має прикладне значення, оскільки визначає зміст резолютивної 

частини судових рішень [142, с. 148; 143, с. 274]. Щоправда, заради 

справедливості слід відзначити, що адміністративний позов був предметом 

ґрунтовного дослідження у працях таких вчених як А.Ю. Осадчий, К.М. 

Кобилянський, Е.Ю. Швед, Н.В. Мостова, О.В. Закаленко, О.В. Константий 

та багатьох інших. Однак, невпинний розвиток сфери публічно-правових 

відносин, зумовлює необхідність продовжувати наукові розвідки у цій царині 

адміністративного процесу. 

Так, наприклад, Ю.С. Педько запропонував функціонально-змістовне 

визначення поняття адміністративного позову, а саме, як «процесуального 

засобу ініціювання суб’єктом конфліктних публічно-правових відносин 

правозахисної адміністративно-судової діяльності, що оформлює правову 

вимогу матеріально-правового характеру однієї із сторін публічно-правового 

спору (учасника адміністративного судочинства) і невід’ємно пов’язана з 

розглядом адміністративним судом відповідної справи адміністративної 

юрисдикції та прийняттям по ній рішення» [144, с. 157]. 

На думку Е.Ю. Шведа, адміністративний позов – вимога 

заінтересованої особи, звернена до адміністративного суду, про здійснення 
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правосуддя у адміністративній справі на захист своїх прав, свобод та 

інтересів, порушених у публічно-правових відносинах або вимогу суб’єкта 

владних повноважень про усунення перешкод реалізації компетенції на 

захист об’єктивного права [145, с. 14]. 

Натомість О.В. Закаленко пропонує авторське визначення категорії 

«адміністративний позов» як зверненої через адміністративний суд 

матеріально-правової вимоги позивача до відповідача щодо захисту прав, 

свобод, інтересів чи реалізації повноважень у сфері публічних правовідносин 

шляхом вирішення публічно-правового спору на засадах рівності та 

змагальності сторін [140, с. 14]. 

У свою чергу, О.В. Константий виходить з дуалістичної концепції 

поняття адміністративного позову, правомірності його розгляду як у 

матеріально-правовому (як відповідної вимоги позивача до відповідача), так і 

процесуально-правовому (як документа – звернення до суду про захист прав, 

свобод, інтересів) аспектах. На його думку, адміністративний позов – можна 

розглядати в широкому спектрі значень, а саме, як: 

1) окремий інститут адміністративного права і процесу – як комплекс 

правових норм, що ідеологічно зумовлюють характер, принципи та 

особливості процесуального механізму судового забезпечення дотримання і 

реалізації верховенства права, прав і законних інтересів приватних осіб, 

законності в діяльності публічної адміністрації, визначають юридичні засоби, 

призначені для цього, урегульовують предмет розгляду та вирішення в роботі 

спеціалізованої підсистеми в системі судів загальної юрисдикції України 

(адміністративних судів); 

2) процесуальний засіб судового захисту суб’єктивних прав, свобод та 

законних інтересів приватних осіб в публічно-владній сфері, а також 

публічного правопорядку, інтересів у спосіб ініціювання матеріально 

заінтересованою особою (позивачем) встановлення судом у змагальному 

процесі судочинства дійсного характеру взаємовідносин між сторонами 
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владно-управлінських зв’язків, відповідності вимогам законодавства або 

умовам укладених адміністративних договорів, їхньої поведінки у них та 

прийняття за заявленими вимогами в розумний строк на засадах 

справедливості, неупередженості й обґрунтованості загальнообов’язкового 

судового рішення із вказаних питань; 

3) відповідну процесуальну дію – акт подання правосуб’єктною особою 

до адміністративного суду оформленої відповідно до вимог статей 105 і 106 

КАС України письмової позовної заяви з необхідними додатками до неї, 

тобто як юридичного факту, що породжує правозахисні або поновлювальні 

право адміністративно-судові відносини, визначає зміст і обсяг фактичного 

з’ясування органом правосуддя обставин адміністративної справи, вирішення 

публічно-правового спору; 

4) матеріально-правову вимогу позивача до відповідача 

(праводомагання), яка виконує при цьому роль як змісту відповідної позовної 

заяви, так і визначає ознаки, індивідуалізує справу адміністративної 

юрисдикції, дозволяє її відмежовувати, ідентифікувати серед інших, в тому 

числі між тими самими сторонами, але з інших підстав або предмета [146, с. 

90-93; 143, с. 287-288]. 

Узагальнюючи результати стислого аналізу джерел адміністративної 

правової доктрини щодо підходів до розуміння категорії «адміністративний 

позов», підкреслимо, що визначення сутності цієї правової категорії має 

основоположне значення для правильного сприйняття суті, завдань та 

призначення адміністративного судочинства як дієвого механізму захисту 

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

сфері публічно-правових відносин. 

Підбиваючи підсумок розгляду системи загальнотеоретичних категорій 

та понять, що використовуються в адміністративному судочинстві, на 

підставі аналізу нормативних джерел та узагальненого огляду науково-

публіцистичної адміністративно-правової літератури, спробуємо 
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сформулювати дефініції основних категорій адміністративного процесу, 

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 у адміністративних справах, які представляють 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 в порядку адміністративного судочинства; 

 підсудність адміністративних справ – закріплені в КАС України 

правові норми, що встановлюють правила визначення повноважень 

конкретних адміністративних судів щодо розгляду і вирішення публічно-

правових спорів; 

 судові витрати в адміністративному судочинстві – сукупність всіх 

грошових коштів, що зобов’язані сплатити сторони публічно-правового 

спору, з метою матеріально-технічного та організаційного забезпечення 

розгляду та вирішення адміністративної справи в адміністративному суді;  

 докази – фактичні дані (відомості), які здатні прямо чи 

опосередковано підтвердити факти, що важливі для вирішення 

адміністративної справи, виражені у відповідних засобах доказування, 

отримані й досліджені у встановленому адміністративно-процесуальним 

законом порядку 
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 суб’єкт адміністративного судочинства – фізична або юридична 

особа, яка відповідно до закону набуває права та обов’язки у 

адміністративних процесуальних відносинах та може залучатися до 

відправлення правосуддя в адміністративних справах; 

 адміністративний позов – матеріально-правові вимоги позивача до 

відповідача щодо захисту прав, свобод, інтересів чи реалізації повноважень у 

сфері публічних правовідносин шляхом вирішення публічно-правового спору 

на засадах справедливості, неупередженості й обґрунтованості 

загальнообов’язкового судового рішення із вказаних питань. 

 

 

 

Висновки до розділу 1: 

 

Виокремлено три етапи історіографії дослідження оціночних понять в 

адміністративному судочинстві у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині: 

 Для першого етапу (50-х-90 рр. ХХ ст.) характерною тенденцією 

дослідження оціночних понять була відповідна заідеологізованість радянської 

юридичної науки, що підтвердило думку про те, що оцінка 

правозастосовувачем і сама можливість її проведення в установленому 

порядку залежить в першу чергу 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 в тій чи іншій мірі 

передбачають вибір реалізації тої чи іншої норми права. 

У вказаний історичний період ряд вчених в деякій мірі ототожнювали 

«оціночні поняття» і «каучукові норми», що вважалися «винаходом» 

буржуазних держав». Разом з тим, в 50-80 рр. минулого століття було 
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закладено ґрунтовний теоретичний фундамент для подальших наукових 

досліджень оціночних понять, в тому числі і у сфері адміністративного 

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

та необхідність існування оціночних понять в законодавстві, у 70 рр. – Т.В. 

Кашаніною розроблено наукові положення про тлумачення оціночних понять, 

які у подальшому лягли в основу майбутніх досліджень у цій сфері, у 80 рр. – 

в роботах Н.І. Агамірова було розкрито теоретико-правові питання оціночних 

понять (їх сутність та зміст, значення у правовому регулюванні суспільних 

відносин та інші функції, особливості тлумачення тощо); в роботах М.І. Бару і 

Є.І. Астрахана – проблематика оціночних понять в 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. 

 Другий етап (1991-2005 рр.) ознаменувався формуванням нової 

правової (в тому числі й адміністративно-правової) доктрини, яка полягає у 

забезпеченні її розвитку та становлення у відповідності до визнаних 

європейських та світових стандартів. Такий розвиток та трансформаційні 

процеси справили суттєвий вплив на дослідження окремих аспектів правого 

регулювання, застосування та реалізації права. 

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 у порівнянні 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. 

 Для третього етапу історіографії дослідження оціночних понять 

адміністративного судочинства у вітчизняній та зарубіжній адміністративно-

правовій доктрині (2006 р. – 2016 р.) характерною є подальша спеціалізація 

наукових досліджень оціночних понять за сферами їх об’єктивізації – цивільне 
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право та процес, господарське судочинство, кримінальний процес, 

адміністративне право та процес. З’являються перші наукові дослідження 

присвячені оціночним поняттям в адміністративному 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). 

2. За результатами аналізу стану розробки обраної теми встановлено, що 

оціночні поняття в адміністративному судочинстві України розкриті у 

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 

якісного нормативно-правового матеріалу, що обумовлює збалансований та 

сталий розвиток людини і суспільства. 

3. У межах цього дослідження визначено як категорії 

адміністративного судочинства мовні конструкції вищого смислового рівня, 

що містять найбільш загальні, істотні ознаки будь-яких різноманітних 

предметів, об’єктів, явищ. До категорій адміністративного судочинства, 

зокрема віднесено такі: «адміністративний процес», «принципи 

адміністративного судочинства», «юрисдикція», «підсудність», «суб’єкти 

адміністративного процесу», «судові витрати», «докази», «адміністративний 

позов» та інші. 

У свою чергу, до системи понять адміністративного судочинства 

віднесено: «справа адміністративної юрисдикції», «адміністративний 

договір», «суб’єкт владних повноважень», «апеляція», «касація», численна 

кількість оціночних понять (у тому числі, добросовісність, розсудливість, 

розумність тощо) та багато інших. 

4. На підставі аналізу нормативних джерел та узагальненого огляду 

науково-публіцистичної адміністративно-правової літератури, 
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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 у адміністративних справах, які представляють 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 в порядку адміністративного судочинства; 

 підсудність адміністративних справ – закріплені в КАС України 

правові норми, що встановлюють правила визначення повноважень 

конкретних адміністративних судів щодо розгляду і вирішення публічно-

правових спорів; 

 судові витрати в адміністративному судочинстві – сукупність всіх 

грошових коштів, що зобов’язані сплатити сторони публічно-правового 

спору, з метою матеріально-технічного та організаційного забезпечення 

розгляду та вирішення адміністративної справи в адміністративному суді;  

 докази – фактичні дані (відомості), які здатні прямо чи 

опосередковано підтвердити факти, що важливі для вирішення 

адміністративної справи, виражені у відповідних засобах доказування, 

отримані й досліджені у встановленому адміністративно-процесуальним 

законом порядку 
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 суб’єкт адміністративного судочинства – фізична або юридична 

особа, яка відповідно до закону набуває права та обов’язки у 

адміністративних процесуальних відносинах та може залучатися до 

відправлення правосуддя в адміністративних справах; 

 адміністративний позов – матеріально-правові вимоги позивача до 

відповідача щодо захисту прав, свобод, інтересів чи реалізації повноважень у 

сфері публічних правовідносин шляхом вирішення публічно-правового спору 

на засадах справедливості, неупередженості й обґрунтованості 

загальнообов’язкового судового рішення із вказаних питань. 
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РОЗДІЛ 2 

ВИЗНАЧЕННЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ 

І КЛАСИФІКАЦІЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 

СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Визначення та ознаки оціночних понять як складника 

понятійного апарату адміністративного судочинства України 

 

 

Як вказувалось у минулому підрозділі «поняття» є уявленням, що 

містить в собі вимогу постійності, досконалої визначеності, загального 

пізнання, однозначного мовного вираження. У свою чергу, єдність 

лексичного інструментарію є обов’язковою умовою системності 

законодавства. Як слушно зауважує О.В. Веренкіотова, понятійно-

термінологічний апарат – це своєрідний феномен, який визначає культурний 

аспект правотворчого процесу, його практичну орієнтацію. Тому правильне 

формулювання понять, зокрема й оціночних, точне визначення їхнього змісту 

та правила застосування має не тільки теоретичне, а й життєво важливе 

практичне значення [11, с. 28-29]. Таким чином, для повного та системного 

розуміння природи оціночних понять адміністративного судочинства 

необхідним є формулювання на базі узагальненого огляду різноманітних 

підходів до вказаної проблематики в юридичній науці, його дефініції та 

ознак. 

Проте варто розпочати із формулювання назви цього правового 

феномену, оскільки як слушно зауважує І.А. Тітко, в юридичній науці не 

вироблено єдиного підходу до його найменування. На шпальтах юридичної 

літератури можна зустріти такі терміни як «каучукові поняття » (наприклад, 

П. Люблинський, І. Покровський, А. Ушаков, О. Жидков) [147, с. 74; 
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148, с. 15; 149, с. 18], рамочні дефініції (Д.О. Смирнов) [150, с. 9]; абстрактні 

поняття (А. Ткачук) [151, с. 225]; високоабстрактні, найбільш складні 

відносно-визначені, оціночні (А.В. Міронов) [152, с. 21, 25] тощо. у свою 

чергу, О.В. Капліна, О.І. Костенко, В.О. Рибалко , І.А. Тітко та інші 

використовують термін «оцінні поняття» [23, с. 7; 1; 19], Г.Є. Агєєва та М.Й. 

Бару, О.Г. Глухий, Р.С. Джинджолія, Р.О. Опалєв, М.І. Панов та М.В. 

Салтевський, В.А. Біленко, В.Т. Маляренко та Ю.М. Грошевий, В.М. 

Косович, О.В. Лавріненко та К. Лановенко, І. Турчин-Кукаріна та інші 

вживають термін «оціночні поняття», а також «оціночні категорії» [153, с. 17; 

35; 13; 14; 4; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161], В.М. Кудрявцев та Є.В. 

Кобзєва віддають перевагу назві «оціночні ознаки» [23, с. 7; 162, с. 115; 287], 

найменуванням «оціночні терміни» оперують А.С. Піголкін [163, с. 7] та 

О.Ф. Черданцев, хоча останній використовує і словосполучення «оціночні 

вирази» [23, с. 7; 164, с. 169]. С.Д. Шапченко підкреслює, що оціночні ознаки 

є особливим різновидом оціночних понять права [23, с. 7; 34, с. 4]. Деякі 

автори пропонують називати їх «ситуаційними» [23, с. 7; 7 с. 9; 165, с. 75; 

166, с. 293, 351]. Більш того В.О. Жерєбкін висловив думку, згідно з якою 

назву «ситуаційні терміни» слід визнати більш вдалою [23, с. 7; 3, с. 30].  

В юридичній літературі автори, окрім термінів «оцінні» і «оціночні» 

поняття» вживають і «оцінкове поняття» [23, с. 8; 167, с. 164]. На нашу 

думку, більш виправданим є використання терміну «оціночне поняття», 

оскільки воно у більшій мірі є традиційним для сучасної правової доктрини. 

У цьому контексті слушними є думки О.Г. Глухого, який з приводу 

оціночних понять в податковому праві зазначає, що функціонально термін 

«оціночне поняття» більшою мірою, ніж «оцінне поняття», передає 

інформацію (тобто вона відчувається, сприймається й осмислюється 

суб’єктом права) аксіологічного виміру правових, у т. ч. податково-правових, 

явищ/предметів. Для права взагалі, і особливо для податкового права, де 

визначальною у врегульованих ним податкових відносинах є воля держави, 
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виключної важливості набувають саме цінності, що складають основу права. 

Водночас слово «оцінний» сприймається свідомістю як усічений склад слова 

«оціночний», чим певною мірою дезорієнтує суб’єкта його тлумачення і 

застосування щодо змісту позначуваного ним поняття [13, с. 75]. 

Разом з тим, варто підкреслити, що нами не вбачається суттєвої 

помилковості і у вживанні терміну «оцінне», оскільки відповідно до 

Великого тлумачного словника сучасної української мови можливим є 

вживання як терміну «оцінне» так і терміну «оціночне» – значення їх є 

ідентичним [168, с. 871]. Саме тому деякі вчені-юристи застосовують у своїх 

роботах одночасно ці два терміни [169, с. 197, 198; 170, с. 153-154]. 

Переходячи до з’ясування змісту категорії «оціночні поняття», варто 

детально проаналізувати наявні точки зору вчених-юристів з цього приводу, 

оскільки не тільки назва цієї правової категорії, але і її зміст розкриваються 

неоднозначно в правовій доктрині. Так, наприклад, ще в минулому столітті 

Я.М. Брайнін вказував, що оціночні поняття – це поняття, що не 

конкретизовані законодавцем, а уточнюються органом, який застосовує закон 

[171, с. 27]. Т.В. Кашаніна визначала досліджувану категорію наступним 

чином: «оціночне поняття в праві – це виражене в нормах права положення 

(розпорядження законодавця), в якому закріплюються найбільш загальні 

ознаки, властивості, якості, зв’язки і відносини різноманітних предметів, 

явищ, дій, процесів ...» [1, с. 63]. В.В. Ігнатенко вважав, що оціночними є 

такі поняття, у змісті яких узагальнені «типові ознаки певних правозначімих 

явищ» [7, с. 9]. У свою чергу, не наводячи відповідної дефініції, М.І. 

Ковальов вказував, що оскільки право завжди чітко і однозначно формально-

визначене, то його застосування не передбачає власної самооцінки, а 

застосовується механічно – відбувається оцінка фактичних обставин справи 

(не самої норми права) на предмет їх стовідсоткової відповідності певній 

нормі права, а не навпаки. Використання оціночних норм права передбачає 

усвідомлення їх невиключної правової (адже право – однозначне, чітке, 
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абсолютно точно і конкретно визначене), а змішаної юридико-моральної 

природи. Тому їх механістичне застосування означає встановлення 

приблизної, а не абсолютної, відповідності діянь таким нормам. Невід’ємною 

частиною застосування останніх є також і сама оцінка оціночної норми права 

– визначення її сутнісних ступенів та підбір їх відповідності конкретним 

діянням. При цьому для оціночних понять характерні простір суджень та 

зміна оцінок. Зміст терміну може змінюватись у сторону звуження або 

розширення його обсягу [172, с. 70]. 

В попередньому підрозділі вже вказувалось, що в радянський час було 

закладено фундамент подальших досліджень феномену оціночних понять, 

проте визначення їх змісту, характерне для того періоду, все ж таки було 

недостатньо повним і деякі суттєві ознаки оціночних понять не 

враховувались вченими. 

Більш змістовні визначення цієї категорії з’явились значно пізніше і їх 

розмаїття лише підкреслює складність обраної проблематики та її 

неоднозначність. У цьому контексті досить влучними є роздуми 

С.Ю. Головіної, яка акцентує увагу на тому, що оціночні поняття права не 

можна визначити однозначно, оскільки їхній зміст та значення залежать від 

конкретних обставин; ці поняття не мають докладної родової чи видової 

характеристики, їхній зміст встановлено законодавцем лише частково, а тому 

він може різнитися залежно від конкретної ситуації, правосвідомості суб’єкт, 

який застосовує відповідну правову норму, і навіть від соціально-

економічної обстановки [173, с. 38]. 

Зокрема, В.М. Косович вважає, що оціночно-правове поняття – це 

виражена в юридичній нормі абстрактна характеристика соціальної 

(особистої, групової та ін.) значущості реальних або потенційних фактів, що 

має бути неодмінно конкретизована під час його застосування чи реалізації, 

завдяки чому забезпечено юридичне реагування держави на всі 

індивідуалізовані факти, яким притаманна зафіксована в юридичній нормі 
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значущість [174, с. 43]. За О.С. Шуміліною, оціночне поняття – це поняття, 

яке міститься у правовій нормі і конкретизується правозастосовником під час 

правової оцінки фактів, які детермінують застосування норми закону 

[175, с. 10]. 

С.С. Безруков вважає, що оціночне поняття – це відносно визначені 

поняття, які використовуються законодавцем при неможливості детального 

врегулювання низки схожих обставин та які слугують для позначення 

абстрактних правових явищ, зміст яких має незамкнену структуру, завжди 

залишаючись відкритим, і може бути змінений лише шляхом самостійної 

оцінки конкретної правозастосовної ситуації з боку особи, яка застосовує 

закон. Найважливішою ознакою оціночних понять є необхідність процедури 

оцінки для встановлення їх змісту і можливості застосування в конкретній 

ситуації [176, с. 8-9]. Проте, на нашу думку, як вже вказувалось у 

попередньому розділі дослідження, є досить помилковим вважати, що 

оціночні поняття мають відкриту структуру. Як слушно зазначає Р.О. 

Опалєв, головне полягає не в тому, що кожен раз може змінитися кількість 

ознак, що становлять зміст оціночного поняття, а в тому, що самі ці ознаки, 

навіть залишаючись одними і тими ж за своїм складом є достатньо 

еластичними. До речі, М.О. Русяєв також визнав, що оціночна категорія не 

має відкритого, вичерпного характеру, оскільки число її структурних 

елементів (ознак) не стабільне, таке, яке дозволяє додавати до обсягу 

оціночного поняття явища (предмети), які раніше не були відомі 

законодавцю, теорії та практиці [177, с. 47]. Не всі автори погоджуються із 

підходом С.С. Безрукова щодо характеристики оціночних понять як відносно 

визначених.  

Зокрема, на переконання Г.Є. Агєєвої оціночне поняття – це саме 

абстрактне поняття, що «не відносно визначене» і «не визначене». 

Абстрактним є поняття, дефініція якого отримана шляхом абстрагування або 

відволікання від несуттєвих ознак, властивостей, характеристик; абстрактне 

протилежно конкретному. Іншими словами, абстрактне поняття несе в собі 
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абстрактне смислове навантаження, без з’ясування несуттєвих аспектів. 

Відносно визначене ж поняття – певне, але не детально, позначене, що 

містить не всі ознаки означеного предмета або не всі можливі правові 

наслідки, а лише деякі [35, с. 78-79]. 

С.Д. Шапченко запропонував під оціночним поняттям розуміти 

загальні положення змісту правової норми, застосування яких полягає 

в індивідуальному піднормативному регулюванні конкретного випадку на 

підставі використання можливості самостійного визначення їх змісту 

[34, с. 12-13]. Слід зауважити, що на нашу думку, не досить вдало 

розкривати зміст оціночних понять за допомогою таких категорій як 

«індивідуальне піднормативне регулювання». Вбачається, що такого 

регулювання не існує в принципі, оскільки регулюючий вплив на 

правовідносини може здійснюватись виключно за допомогою правових 

норм, а застосування права (оціночних понять в тому числі) не може 

здійснюватись за допомогою правового регулювання 

(нормативного/піднормативного) апріорі, оскільки видання індивідуальних 

актів є саме формою застосування права, а не регулюванням правовідносин. 

Юрисдикційний суб’єкт, приймаючи відповідний індивідуальний акт не 

створює нову норму права, а лише за її допомогою вирішує конкретну 

правову ситуацію [178]. Іншими словами, індивідуально-правовий акт (акт 

застосування права) – це правовий акт компетентного органу або посадової 

особи, виданий на підставі юридичних фактів і норм права, що визначає 

права, обов’язки або міру юридичної відповідальності конкретних осіб [179, 

с. 221]. 

У свою чергу, Д.М. Левіна вважає, що оціночне поняття – це 

закріплене у нормах права поняття, що характеризує найбільш загальні 

властивості різних предметів, явищ, дій, процесів, спеціально не 

конкретизоване законодавцем з метою надання такої можливості суб’єкту, 

що застосовує право шляхом вільної оцінки у межах конкретної 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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правозастосовчої ситуації [180, с. 9]. При цьому вчена наводить ознаки 

«правових оціночних понять», зокрема: 1) зміст правових оціночних понять 

не визначається в нормах законодавства; 2) правові оціночні поняття 

являють собою сукупність узагальнень різноманітних предметів, явищ, дій, 

процесів; 3) оціночні поняття в праві фіксують найбільш загальні ознаки 

явищ; 4) 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; 5) визначення змісту правових оціночних 

понять в процесі їх застосування залежить від правосвідомості особи, яка 

застосовує правову норму [180, с. 9]. 

С.В. Петраков переконує, що оціночна категорія права – це слово або 

словосполучення, яке розміщується законодавцем у тексті правової норми, 

виражає найбільш загальні властивості фактичних обставин, що мають 

юридично значущі наслідки для правовідносин, що виникли [181, с. 65]. 

Схоже визначення дають і О.В. Пєтров та І.В. Фабрика, які вважають, що 

оціночне поняття є вираженим в нормах права положенням, в якому 

закріплюються найбільш істотні ознаки явищ, які не роз’яснені законодавцем 

для того, щоб вони конкретизувалися шляхом оцінки в процесі застосування 

права для його доцільного використання [40, с. 32]. 

Досить змістовно до формулювання дефініції «оціночне поняття» 

підходить О.В. Веренкіотова, яка на підставі аналізу різноманітних поглядів 

учених з вказаної тематики [11, с. 30-33] формулює власне бачення про 

визначення оціночних понять у широкому та вузькому розумінні. Зокрема, 

оціночне поняття права – це закріплене у нормах права уявлення (абстрактна 

думка), що відображає у собі різні емпіричні властивості явищ шляхом 

закріплення їх правозначущих типів і зумовлює здійснення на його основі 

індивідуального піднормативного регулювання та конкретизації суспільних 

відносин чи самостійної оцінки конкретної ситуації з боку суб’єкта 
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правозастосування (широке розуміння). Оціночне поняття нормативно-

правового акта – це закріплений у нормі права загальний припис, зміст якого 

не містить чітко визначеної, завершеної системи ознак, що зумовлює 

здійснення індивідуального піднормативного регулювання суб’єктом 

правозастосування шляхом вільної оцінки в межах конкретної 

правозастосовної ситуації (вузьке розуміння) [10, с. 14]. В цілому 

підтримуючи системний підхід у формулюванні відповідної дефініції, 

запропонований вченою, варто відзначити, що як і С.Д. Шапченко, О.В. 

Веренкіотова не досить аргументовано застосовує для розкриття змісту 

оціночних понять таку мовну конструкцію як «індивідуальне піднормативне 

регулювання». 

Разом з тим, О.В. Веренкіотова окреслює і головні ознаки оціночного 

поняття, зокрема такі як: а) закріплене в нормах права уявлення (абстрактна 

думка), що має відносно-визначений зміст; б) зазначене уявлення відображає 

різні емпіричні властивості явищ шляхом закріплення їх правозначущих 

типів; в) зумовлює здійснення на його основі індивідуального 

піднормативного регулювання суспільних відносин чи самостійної оцінки 

конкретної ситуації з боку суб’єкта правозастосування [10, с. 14]. Окрім цих 

питань, вчена також досліджує й структуру оціночних понять. Так, 

наприклад, О.В. Веренкіотова, зазначає, що оціночне поняття складається з 

таких елементів: предмет оціночного поняття, підстава оцінки та стандарт 

оціночного поняття. Під предметом оцінки нею розуміється явище дійсності, 

щодо якого треба з’ясувати питання, чи охоплюється воно оціночним 

поняттям, яке використане в нормі. Предметом оцінки, на думку вченої, 

можуть виступати стани, процеси, умови, обставини, дії, речі, відношення, 

часові відрізки. Підстава – це та позиція, ті доводи, які схиляють суб’єкта 

оцінити предмет так, а не інакше, тобто здійснити у результаті оцінки 

істинний висновок щодо предмета оцінки з урахуванням конкретної 

правозастосовної ситуації. Стандарт – це певний трафарет, мірило, взірець, 
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зразок, що являє собою сукупність типових якісних та/чи кількісних 

властивостей предметів, явищ, дій, щодо якого здійснюється порівняння 

оціночного поняття із конкретною ситуацією. Стандарт завжди буде 

поглинати у собі виключно приблизні переліки тих емпіричних властивостей 

явищ, які вони відображають. Включення всіх критеріїв, переліків завжди 

призведе до трансформації оціночного поняття у конкретне. Елементи 

оціночного поняття й оціночної діяльності – поняття не тотожні, адже серед 

елементів оціночної діяльності на перший план виходить суб’єкт оціночної 

діяльності (оцінки) [10, с. 15]. 

За Є.І. Астраханом, оціночні поняття дають органу правозастосування 

можливість самостійної оцінки фактів, з обов’язковим, однак, дотриманням 

тих загальних критеріїв чи ознак, які передбачені у певному такому понятті. 

Будучи не конкретизованим у нормативному акті, таке поняття 

конкретизується у кожному конкретному випадку [33, с. 39]. 

На думку О.Є. Фетісова, оціночне поняття у праві – санкціоноване 

нормою права або таке, що виникло під час взаємовідносин між суб’єктами, 

суспільне (завжди соціально-значуще) явище, яке має на меті найбільш 

загальним способом характеризувати найбільш загальні властивості 

різноманітних предметів, явищ, дій, процесів, умисно неконкретизоване 

законодавцем, або безпосередньо учасниками правовідносин з метою 

надання більш широких повноважень суб’єктам правозастосування шляхом 

вільної оцінки в рамках конкретної правозастосовчої ситуації, але в межах і 

рамках, які допускаються правом, що дає, в свою чергу, можливість 

врахувати індивідуальні особливості справи з дотриманням функціонального 

призначення нормативного припису [149, с. 9]. При цьому, як влучно 

зауважує Г.Є Агєєва, важко погодитись із О.Є. Фетісовим у тому, що 

оціночні поняття є суспільними, соціально-значущими явищами. По-перше, 

оціночні поняття в праві є юридичними категоріями. По-друге, їх зміст, як 

правило, усвідомлюється саме в рамках юридичної науки, а вживання 
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відбувається в правовій сфері. По-третє, самі оціночні поняття є 

положеннями, позначками, але не явищами [35, с. 77-78]. 

У юридичній науковій літературі підкреслено, що, наприклад, 

у цивільному праві оціночні поняття являють собою легальну фіксацію 

можливості пошуку діалектичної єдності диспозитивних основ та 

імперативних норм права при здійсненні правового регулювання відносин. 

На думку С.П. Богдановича, оціночне поняття – це закріплені у джерелах 

нормативного (піднормативного) регулювання формально невизначені 

положення, які в найбільш загальному вигляді охоплюють певну сукупність 

явищ правової дійсності та передбачають подальшу конкретизацію 

правозастосовним шляхом їх тлумачення стосовно життєвої ситуації, що 

склалася з урахуванням можливої варіативності змісту оціночного поняття, 

волевиявлення учасників цивільного обігу, а також встановлених законом 

меж і принципів цивільного права [182, с. 9]. У свою чергу, І.К. Пархоменко 

в тому числі посилаючись і на праці С.В. Петракова, вказує, що цивільно-

правові оціночні поняття – це поняття ситуаційні, тобто є їх зміст складає 

якась сукупність конкретних фактів, ситуацій. При прийнятті рішення 

проводиться конкретизоване порівняння фактичної ситуації і оціночного 

поняття. Тобто порівняння відбувається не із загальним змістом цивільно-

правового оціночного поняття, а з конкретними фактами, обставинами, 

складовими його змісту. Оціночне поняття, зазначає російський вчений, 

являє собою якусь величину, в межах якої може проводитися свобода 

розсуду. Таким чином, можна говорити про розмитість змісту оціночного 

поняття. Саме це дає можливість правозастосовувачу оперативно реагувати 

на соціально значущі зміни, що відбуваються у суспільстві [183, с. 688]. М.Ф. 

Лук’яненко має дещо інше бачення на вказану проблематику. На її думку, 

оціночне поняття цивільного права – це відносно визначене положення, 

сформульоване в цивільно-правовій нормі шляхом вказівки найбільш 

загальних ознак, властивостей, якостей, зв’язків і відносин різноманітних 
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предметів, явищ, дій, процесів, що передбачає в рамках змістовних критеріїв, 

встановлених законодавцем, самостійний вибір учасником цивільних 

правовідносин варіанта поведінки (оцінку обраної поведінки судом) 

стосовно конкретної ситуації в даному соціальному середовищі і в даний час 

з урахуванням внутрішнього переконання [43, с. 12]. 

Не досить зрозуміле визначення оціночних понять наводить В.М. 

Чернега, яка досліджує відповідні категорії в межах сімейного права 

України. Так, на думку В.М. Чернеги, оціночні поняття в сімейному праві – 

це передбачені законодавцем контурні формулювання значимих обставин, 

що мають невичерпний зміст і віддані на розсуд суб’єкта правозастосування 

шляхом їх витлумачення останнім у конкретному сімейному 

правовідношенні [12, с. 316]. 

Р.О. Опалєв, під оціночними поняттями в арбітражному та цивільному 

процесі розуміє загальні, абстрактні, нечіткі поняття, які виражені 

у джерелах права, що регулюють порядок адміністративного і цивільного 

судочинства, призначені для того, щоб надавати правозастосовнику у рамках 

конкретної справи відносну свободу дій [27, с. 33]. І. Турчин-Кукаріна серед 

основних специфічних ознак цивільно-процесуальних оціночних понять 

назвала те, що вони: містяться у цивільному процесуальному законодавстві 

України і створюють умови для його стабільності; застосовуються з метою 

підвищення ефективності захисту прав людини; допомагають врахувати на 

етапі правозастосування конкретну ситуацію [22, с. 78].  

Б.М. Коробец, досліджуючи оціночні поняття в кримінальному праві, 

вказує, що останні є використовуваними законодавцем при конструюванні 

кримінально-правової норми поняття з відкритою структурою, зміст яких не 

визначено в кримінальному законі з достатнім ступенем для розуміння 

правозастосовувачем, який, оцінюючи фактичні обставини злочинного 

діяння, конкретизує зміст таких понять [184, с. 9]. Про помилковість 

вказаного підходу (щодо характеристики оцінних понять як тих, що мають 
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відкриту структуру) нами вже неодноразово підкреслювалось, тому ми 

вкотре не будемо акцентувати увагу на цьому. 

А.В. Миронов, під час дослідження оціночних понять у виборчому 

законодавстві приходить до висновку, що вони є високо абстрактними 

поняттями права, які відображають у собі різні емпіричні властивості явищ, 

шляхом фіксації їх правозначущих типів, які мають відносно-визначений 

зміст і конкретизуються правозастосовником на підставі власного розсуду. Їх 

неможливо визначити однозначно, оскільки їх сенс і значення можуть 

залежати від конкретної обстановки; зміст оціночних понять встановлюється 

законодавцем тільки частково та відрізняється в залежності від конкретної 

ситуації, правосвідомості суб’єкта, який застосовує право, та від соціально-

економічної обстановки [152, с. 25, 51].  

В.О. Рибалко, який досліджує оціночні поняття в кримінальному 

процесі, узагальнюючи різноманітні підходи до розуміння до їх сутності, 

стверджує, що їм властиві такі специфічні особливості (що відрізняють їх від 

формально визначених понять): 1) вони відображають абстрактні явища, 

визначити ознаки яких вичерпно неможливо (чи дуже складно) та не завжди 

доцільно; 2) зміст оціночних понять законодавцем детально не визначається і 

у багатьох випадках не конкретизується; 3) у процесі реалізації приписів 

закону, що містить оціночні поняття, правозастосовчий суб’єкт визначає 

зміст такого поняття з урахуванням обставин конкретного злочину, при 

цьому велику роль відіграє професійна правосвідомість правозастосувача; 4) 

у тексті різних норм КПК України оціночні поняття, позначувані одним і тим 

же терміном, можуть мати неоднакове значення (що пояснюється 

відмінністю умов, в яких їх застосовують); 5) зміст оціночних понять має 

незамкнуту структуру: воно завжди залишається відкритим, до нього може 

бути додана ще одна суттєва ознака, на підставі якого окреме одиничне 

явище зачисляють до класу, позначеного цим поняттям. На підставі цього, 

вчений виводить підсумкову дефініцію оціночних понять – «це 
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неконкретизовані у кримінальному процесуальному законодавстві поняття, 

зміст та обсяг яких визначаються відповідно до конкретних обставин 

справи» [19, с. 26-27]. 

За С.М. Черноус, оціночні поняття трудового права України являють 

собою абстрактні думки про властивості, якість і цінність явищ, дій, осіб 

тощо, які у формі слів загального вжитку або словосполучень використані в 

текстах норм трудового права, характеризують будь-який елемент трудових 

та тісно пов’язаних з ними відносин, і в силу своїх логічних особливостей 

повно і остаточно не конкретизовані в жодному нормативному акті як самим 

нормотворцем, так і уповноваженими ним суб’єктами, остаточна 

конкретизація якого здійснюється суб’єктом у процесі застосування норми, 

що містить його в кожному конкретному випадку, обумовлена об’єктивними 

і суб’єктивними чинниками, внаслідок чого здійснюється індивідуальне 

піднормативне регулювання трудових відносин [26, с. 42]. 

І.А. Тітко цілком виправдано визнав хибним підхід С.М. Черноус, яка, 

прагнучи забезпечити максимальну повноту дефініції, формулює визначення 

оціночного поняття шляхом перерахування всіх установлених при 

дослідженні ознак, що притаманні таким поняттям [23, с. 155]. На думку 

самого ж вченого, оціночне поняття – це закріплене в нормі кримінально-

процесуального права поняття, зміст якого не містить чітко визначеної, 

завершеної системи ознак, що зумовлює здійснення його конкретизації в 

кожному окремому індивідуально визначеному випадку за розсудом 

правозастосовувача [23, с. 8]. 

О.Г. Глухий, який ґрунтовно досліджує оціночні поняття в 

податковому праві, підкреслює, що оціночні поняття – об’єктивно необхідна 

складова податково-правових норм. Тому вони посідають важливе місце в 

понятійному апараті податкового права та відображають загальні ознаки цієї 

підгалузі фінансового права. При цьому, на відміну від цивільного права, 

оціночні поняття, хоча й містяться в податковому праві, проте не характерні 
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для нього. Обґрунтовано, що ці поняття суттєво ускладнюють процеси 

гармонізації та інформатизації вітчизняного податкового законодавства, 

оскільки їх незамкнена структура щоразу вимагає втручання свідомості 

суб’єкта податкових відносин для їх співставлення з обставинами податкової 

справи і подальшої практичної реалізації. 

На думку О.Г. Глухого, під оціночними поняттями в податковому праві 

України розуміється норма податкового права або її частина відносно 

визначеного змісту, яка позначає абстрактне податково-правове явище чи 

предмет; має змішану, а не виключно юридичну природу; створюється тільки 

тоді, коли неможливо використати формалізоване правило; конкретизується 

правозастосовником у межах, окреслених суб’єктом нормотворчості в праві, 

на підставі імперативного методу правового регулювання, з урахуванням 

специфіки справи, тобто через пристосування цієї норми до конкретної 

життєвої ситуації у сфері оподаткування [14, с. 12-13]. 

На підставі узагальнення численних думок вчених-юристів з приводу 

дефініції та ознак оціночних понять, спробуємо окреслити перелік 

перманентних ознак оціночних понять в адміністративному судочинстві. 

1. Кількість ознак, що формують зміст оціночного поняття є сталим, 

але вказані ознаки за своїм призначенням є розпливчастими та не досить 

чіткими. Наприклад, виходячи з реальної можливості з’ясувати і вказати не 

вказане в позовній заяві місце проживання відповідача, один суддя визнає 

відповідний термін залишення заяви без руху розумним, інший – ні. Тут 

справа навіть не в тому, що судді сформують різний склад істотних ознак 

поняття «розумний строк», а в тому, що, як справедливо зауважує Р.О. 

Опалєв, самі ці ознаки є нечіткими, розпливчастими і іншими в принципі 

бути не можуть [27, с. 33]. 

2. Оціночні поняття є абстрактними поняттями, тобто такими, дефініції 

яких отримані шляхом абстрагування або відволікання від несуттєвих ознак, 

властивостей, характеристик; абстрактно протилежних конкретному. Іншими 
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словами, абстрактне поняття несе в собі абстрактне смислове навантаження, 

без з’ясування несуттєвих аспектів. Оціночні поняття в праві фіксують 

найбільш загальні ознаки явищ. 

3. 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. Тобто фактичні обставини адміністративної 

справи та інші (наприклад, моральні) обставини 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). 

4. Точність та правильність визначення змісту оціночних понять 

адміністративного судочинства в процесі їх застосування залежить не тільки 

від конкретних обставин справи, а також і від рівня правосвідомості особи, 

яка застосовує правову норму (як правило суддя адміністративного суду), від 

її професійного рівня та ступеня процесуальної незалежності.  

5. Оціночне поняття має не виключно адміністративно-процесуальну 

природу, а змішану, як правило, юридико-етичну (морально-правову). 

Оціночні адміністративно-процесуальні поняття іноді збігаються з 

поняттями моралі (добросовісно, розсудливо, пропорційно, своєчасно тощо). 

З цієї причини відповідні оцінки здатні набувати аксіологічний характер. 

6. Зміст оціночного поняття в адміністративному судочинстві 

фактично визначається суб’єктом правозастосування (як правило, 

адміністративний суд) у межах адміністративного розсуду, які окреслені 

Кодексом адміністративного судочинства України та шляхом застосування 

імперативного методу правового регулювання. 

7. 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-
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процесуальної норми, що містить оціночне поняття, до конкретної життєвої 

ситуації [185]. 

Враховуючи вказані ознаки, можна запропонувати авторську дефініцію 

«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. 

 

 

2.2. Функції та принципи дії оціночних понять в адміністративному 

судочинстві 

 

 

Визначення правової природи оціночних понять в адміністративному 

судочинстві є неможливим без з’ясування їх функціонального призначення 

та принципів дії. Розкриваючи питання функцій оціночних понять у 

адміністративному судочинстві, вважаємо за доцільне розглянути 

напрацювання вчених щодо оціночних понять безвідносно до тієї чи іншої 

галузі права та з урахуванням цих напрацювань визначити та 

охарактеризувати функції оціночних понять у адміністративному 

судочинстві. 

Перш за все, слід відобразити загальні уявлення про функції права та 

функції оціночних понять у праві. У ході дослідження зазначених категорій 

Д.М. Лєвіна з’ясувала, що слово «функція» походить від латинського 

«functio» – вчинення, виконання. Вона є і специфічним проявом того чи 

іншого об’єкта, і як внутрішні і зовнішні зв’язки певної системи, що 
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забезпечують її відносну стійкість і взаємодію з іншими системами. У 

філософії функція характеризується як зовнішній прояв властивостей якого-

небудь об’єкта в даній системі відносин. Наприклад, В.П. Тугаринов під 

функціями предмета, речовини або явища розуміє форми їх впливу на інші 

предмети, речовини і явища [186]. 

На основі загальнофілософського бачення функцій склалось розуміння 

функцій права та окремих правових явищ. Найбільш поширеним є 

визначення функцій права, яке навели М.І. Матузов та О.В. Малько. За 

словами вчених, функції права – основні напрями правового впливу, які 

виражають роль права в упорядкуванні суспільних відносин. Маються на 

увазі методи впливу права на суспільні відносини, які відображають його 

сутність і природу, необхідність самого цього явища. Право виконує різні 

функції, впливає на суспільні відносини в різних напрямках і з допомогою 

різного роду юридичних засобів, виконуючи тим самим своє призначення 

[187, c. 84-85]. Схожої точки зору дотримується Г.Є. Агеєва, зазначаючи, що 

функціями права прийнято основні напрями впливу права на суспільні 

відносини, зумовлені рівнем розвитку суспільства і характером держави, а 

також завданнями, які стоять перед суспільством і державою. При цьому, 

вчена зауважила, що основне завдання права, незалежно від того, що мається 

на увазі під цим явищем, – забезпечення ефективного врегулювання 

суспільних відносин і закріплення стабільного правопорядку в суспільстві 

[35, c. 105]. 

Підходи вчених до визначення поняття «функція оціночних понять 

права (у праві)» є такими. Так, на переконання А.С. Рясіної функція 

оціночного поняття – відносно відособлений напрямок впливу оціночного 

поняття на моральну і правову свідомість і поведінку людей, в якому 

проявляється їх морально-правова природа та соціальне призначення, місце і 

роль в правовому регулюванні суспільних відносин [188, c. 11-12]. 

І.В. Турчин-Кукаріна розуміє функції оціночних понять права як основі 
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напрями їх регулятивного впливу на суспільні відносини з метою створення 

можливостей для ситуативного та індивідуалізованого правозастосування, 

нормативної актуалізації, пластичності, адаптації правової норми до 

конкретних умов місця, часу і суб’єктного складу правозастосувальної 

ситуації, піднормативної деталізації, законодавчої економії та ін. [22, c. 76]. 

За твердженням Д.М. Лєвіної функція правового оціночного поняття – 

фіксований за допомогою абстрактно висловлених існуючих та майбутніх 

явищ і предметів суспільного життя цілеспрямований вплив оціночних 

понять на суспільні відносини, що підлягають правовому регулюванню. 

Функції оціночних понять у праві орієнтовані на виконання цілей, 

закладених в правовій нормі, яка містить дане оціночне поняття [180, c. 10]. 

Беручи до уваги вищезазначене, а також зважаючи на сутність та 

призначення оціночних понять у адміністративному судочинстві, вважаємо 

за можливе визначити функції оціночних понять як напрями впливу 

оціночних понять на правове регулювання здійснення адміністративного 

судочинства, з метою надання адміністративному суду мінімально необхідної 

свободи розсуду для максимального врахування індивідуальних 

особливостей адміністративної справи, справедливого, неупередженого та 

своєчасного її розгляду. 

Огляд доктринальних джерел дає підстави стверджувати про те, що 

функціональне призначення оціночних понять в адміністративному 

судочинстві включає: 1) участь у індивідуальному (піднормативному) 

регулюванні шляхом створення правового підґрунтя для нього та 

встановлення його меж; 2) участь у правовому оформленні дискреційних 

повноважень та встановленні їх меж; 3) участь у забезпеченні гнучкості 

правового регулювання; 4) правова економія; 5) полегшення розуміння 

норми права; 6) осучаснення права; 7) зближення норм права із нормами 

моралі. На доповнення до цього, у науково-публіцистичній правовій 

літературі зустрічаються думки про виділення ще декількох функцій 
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оціночних понять. 

Основноположною функцією оціночних понять в правовій науці 

визнається участь в індивідуальному (піднормативному) регулюванні 

шляхом створення правового підґрунтя для нього та встановлення його меж. 

Для формування точного розуміння особливостей індивідуального 

(піднормативного) регулювання слід його охарактеризувати, спираючись на 

точки зору вчених про це. Перш за все, вважаємо за необхідне розмежувати 

нормативне та індивідуальне (піднормативне) регулювання. Для цього 

доцільно звернутись до напрацювань вчених з цього питання. 

Г.Є. Агеєва, дослідивши співвідношення нормативного та 

індивідуального (піднормативного) регулювання, дійшла таких висновків. 

Класифікуючи правове регулювання залежно від засобів вчений виділила: 

1) нормативне – здійснюється за допомогою позитивного права, відрізняється 

загальнообов’язковістю, розраховане на багаторазове застосування і 

необмежену кількість суб’єктів; 2) індивідуальне – даний вид відрізняється 

індивідуальною обов’язковістю, тобто поширює свою дію на обмежене коло 

суб’єктів, і здійснюється за допомогою індивідуально-правових засобів 

[35, c. 92]. Для того, щоб створити правове підґрунтя для індивідуального 

регулювання, за словами вченого, встановлює правило поведінки шляхом 

визначення неточних параметрів певного предмета, об’єкта чи явища, а лише 

передбачаючи його найбільш типові, узагальнені, абстрактні характеристики. 

Суб’єкти в процесі реалізації норми права, що містить оціночне поняття, 

наповнюють її точним змістом залежно від фактичних обставин конкретної 

ситуації або ж встановлюють відповідність сформованих правовідносин 

правовому порядку [186, с. 108-109]. 

Описуючи значення оціночних понять для індивідуального 

регулювання, насамперед, вказують на те, що використовуючи їх 

уповноважений суб’єкт отримує можливість здійснювати таке регулювання. 

Як зазначила Д.М. Лєвіна, у зв’язку з тим, що законодавець не визначає і не 
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інтерпретує оціночні поняття, така можливість надається суб’єктам, які 

застосовують правові норми з оціночними поняттями. Вони, на погляд 

вченого, наділяються правом вільного тлумачення і застосування оціночних 

понять, самостійної оцінки фактів в сфері правового регулювання, що 

обумовлює творчий підхід до здійснення права [180, c. 4]. 

Розкриваючи зазначену ідею, А.С. Рясіна звернула увагу на те, що 

суб’єктам під час застосування оціночних понять надана можливість 

самостійно наповнювати їх конкретним змістом на основі оцінки фактичних 

обставин та приймати рішення, користуючись розсудом [188, с. 658]. 

О.В. Веренктіотова з цього приводу зауважила, що використовуючи 

оціночні поняття, законодавець ніби поступається частиною своїх 

повноважень під час вирішення конкретних питань на користь 

правозастосовчого органу, який, застосовуючи закон, що містить оціночні 

поняття, у певному розумінні продовжує процес правотворення, конкретизує 

ідею, сформульовану законодавцем у найбільш загальній формі. На її 

переконання, відсутність чіткої формальної визначеності оціночних понять 

дозволяє суб’єктам правозастосування розкривати зміст останніх на власний 

розсуд. Вчений стверджує про те, що під час конкретизації оціночного 

поняття суб’єкт правозастосування вкладає у нього певний зміст і на цій 

основі встановлюється, чи охоплюється конкретна ситуація змістом 

оціночного поняття [11, c. 50]. 

Не менший інтерес представляють міркування Р.О. Опалєва з цього 

питання. Він звернув увагу на те, що ефект індивідуального регулювання в 

кілька разів підвищиться, якщо законодавець не лише надасть суб’єктам 

права можливість розсуду, але і вкаже напрями, позначить його межі, дасть 

певні орієнтири. Нехай ці орієнтири будуть неточними, приблизними, 

зазначає вчений, але і вони зроблять правовідносини більш визначеними. 

Підсумовуючи, він наголосив, що введення оціночних понять в норму права 

в цьому сенсі полегшує правозастосовчий процес [27, c. 69]. Їх основним 
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призначенням вчений визнав надання правозастосовцю відносної свободи 

дій [189, c. 16]. 

Проте, як вже було зазначено нами вище, не досить вдало розкривати 

зміст оціночних понять за допомогою таких категорій як «індивідуальне 

піднормативне регулювання». Вбачається, що такого регулювання не існує в 

принципі, оскільки регулюючий вплив на правовідносини може 

здійснюватись виключно за допомогою правових норм, а застосування права 

(оціночних понять в тому числі) не може здійснюватись за допомогою 

правового регулювання (нормативного/піднормативного) апріорі, оскільки 

видання індивідуальних актів є саме формою застосування права, а не 

регулюванням правовідносин. Юрисдикційний суб’єкт, приймаючи 

відповідний індивідуальний акт не створює нову норму права, а лише за її 

допомогою вирішує конкретну правову ситуацію [178]. 

Застосовуючи положення, яке містить оціночне поняття, суб’єкт 

правозастосування зобов’язаний зважати як на ознаки явищ, які позначає 

оціночне поняття, так і на орієнтири, що дозволяють правильно з’ясувати 

зміст оціночного поняття (правові принципи, що підлягають застосуванню, 

судову практику, яка містить приклади розуміння цього оціночного поняття 

тощо). Слушним є твердження про те, що «вільна оцінка ситуації» – це 

повністю неприйнятно, бо наука має давати настанови державним органам 

щодо способу дій, загальні межі яких визначені за допомогою оціночних 

понять, а не обґрунтовувати свободу їх оцінки та дій [190, c. 602]. Також 

видається правильним погодитись із тим, що коли правотворчі органи 

використовують при формулюванні положень законодавства оціночні 

поняття, правозастосовчі органи зобов’язані тлумачити їх з урахуванням 

конкретних обставин справи, керуючись принципом верховенства права [190, 

c. 604]. 

Також, під час застосування положення, яке містить оціночне поняття, 

суб’єкт правозастосування, має наповнити його конкретним змістом для того, 
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щоб встановити, чи охоплює обсяг такого оціночного поняття, фактичні 

обставини, що склались, та/або прийняти рішення про права та обов’язки 

відповідних суб’єктів. 

Крім того, слід констатувати, що функція оцінних понять щодо 

забезпечення індивідуального регулювання є універсальною, тобто 

властивою усім оціночним поняттям. З огляду на це, вважаємо за доцільне 

навести декілька прикладів того, яким чином оціночні поняття у 

адміністративному судочинстві забезпечують індивідуальне регулювання 

відповідних суспільних відносин, що скалились у ході його здійснення. 

Так, за змістом положень ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 122 КАС 

України, на адміністративний суд покладено обов’язок розглянути та 

вирішити справу протягом розумного строку [121]. Очевидним є те, що 

поняття «розумний строк» є оціночним. На виконання цієї вимоги 

адміністративний суд (суб’єкт правозастосування) має у світлі фактичних 

обставин справи та керуючись відповідними орієнтирами самостійно 

визначити, який саме строк розгляду та вирішення справи є розумним. 

Іншими словами, питання про це вирішує сам адміністративний суд, оскільки 

законодавством з максимальною конкретністю не визначено, який строк слід 

вважати розумним. Подібним чином зобов’язаний діяти суд, визначаючи час, 

«необхідний» для примирення та зупиняючи провадження у справі на цей час 

для надання сторонам можливості примиритись (ч. 2 ст. 113 КАС України) 

[191]. 

Поруч із участю в індивідуальному регулюванні, оціночні поняття 

виступають засобом закріплення дискреційних повноважень та встановлення 

їх меж. Шляхом використання оціночних понять, зазвичай, оформлюється 

надання прав або встановлення обов’язків, що надають можливість: 1) на 

власний розсуд оцінювати юридичний факт, внаслідок чого можуть 

виникати, змінюватись або припинятись правовідносини; 2) обирати одну із 

декількох, запропонованих у нормативно-правовому акті форм реагування на 
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юридичний факт, її вид, розмір, спосіб реалізації; 3) обирати форму реалізації 

повноважень; 4) повністю або частково визначати порядок здійснення 

юридично значущих дій; 5) на власний розсуд визначати спосіб виконання 

управлінського рішення (пункти 1.6, 2.4 Методології проведення 

антикорупційної експертизи, затвердженої Наказом Міністерства юстиції 

України від 23 червня 2010 р. № 1380/5) [191]. 

Ідея про виконання оціночними поняттями зазначеної функції знайшла 

своє відображення у працях багатьох вчених. Дослідивши це питання, 

О. Ботнаренко зауважив, що нечітко визначені правові поняття є своєрідним 

способом закріплення дискреції в правовій нормі [65]. Так само розмірковує 

А. Барак, наголошуючи, що відносна визначеність правової норми, яка 

виражається у невизначеності мови останньої, є одним з основних 

«матеріальних» джерел розсуду. На думку А. Боннера, застосування 

оціночних понять проявляється як особлива форма реалізації розсуду 

(дискреційних повноважень). О.В. Веренкіотова з цього питання зазначила, 

що зміст норми права з оціночним поняттям недостатньо конкретизований, 

вона охоплює лише загальні уявлення про предмет, що дозволяє 

відповідному правозастосовчому суб’єктові, враховуючи різноманітні 

фактори, самостійно встановлювати піднормативне правило індивідуального 

регулювання шляхом застосування дискреційних повноважень [36, с. 56]. 

Вважаємо за доцільне констатувати, що будь-яка норма права без 

абсолютного визначення підстав та порядку її реалізації (а такою є кожна 

норма права, що включає оціночне поняття), надає суб’єкту, що 

уповноважений її реалізовувати, свободу розсуду у визначених межах. З 

цього випливає, що функцію закріплення дискреційних повноважень 

адміністративного суду виконують усі оціночні поняття в адміністративному 

судочинстві, у тому числі «всебічне», «повне» та «об’єктивне» дослідження 

доказів (ч. 1 ст. 86, ч. 1 ст. 204 КАС України), «обґрунтоване» клопотання 

(ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 204 КАС України), «розумний» строк розгляду та 
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вирішення справи (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 204 КАС України), 

«складність» справи (ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 204 КАС України), «неповне» 

з’ясування судом обставин, «недоведеність» обставин (ч. 1 ст. 204 КАС 

України) [121]. 

Крім участі у індивідуальному регулюванні та правовому оформленні 

дискреційних повноважень, оціночні поняття впливають на правове 

регулювання шляхом пом’якшення формальної визначеності права 

(нормативно-правового формалізму) або, іншими словами, участь у 

забезпеченні гнучкості правового регулювання. 

Питанням оптимального співвідношення формально визначеного та 

оціночного у праві приділялась увага багатьма вченими. 

Найбільш поширеною та, на наш погляд, найбільш обґрунтованою є 

думка про те, що використання оціночних понять є найкращим способом 

врегулювання суспільних відносин так, щоб свобода розсуду у суб’єкта 

правозастосування була достатньою, щоб максимально врахувати усі їх 

індивідуальні ознаки. Інакше кажучи, право має бути абсолютно визначеним, 

коли випадків, коли особливість суспільних відносин, що підлягають 

регулюванню, визначає необхідність використання для цього оціночних 

понять. 

Підґрунтя для вищевикладеного твердження у своїх працях докладно 

виклала Г.Є Агеєва. Зокрема, вона вказала на те, що під формальною 

визначеністю права розуміється, що воно має бути точним чином 

встановленим, сформульованим і підлягає реалізації відповідно до 

встановлених правил. Вчений також констатував, що це є позитивною 

властивістю права, оскільки право як основний соціальний регулятор має 

бути визначеним, точним і зрозумілим, це служить реалізації його основних 

функцій, як правових, так і інших соціальних. Формальна визначеність, на її 

погляд, виражає специфіку права, оскільки щоб в суспільстві існував 

стабільний правопорядок, необхідно певним чином сформулювати і 
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висловити належним чином основні правила поведінки [35, c. 96]. 

Разом з тим, як зазначив Н.І. Агаміров, з одного боку, надмірна 

деталізація, казуїстичність зв’язують ініціативу виконавців, перешкоджають 

врахуванню конкретних особливостей кожного випадку. З іншого боку, 

оскільки неможна заздалегідь повністю передбачити варіанти всіх можливих 

випадків, а загальне правило розчиняється в деталях, конкретні ситуації, що 

виникають, деякий час не отримують правового закріплення. Такі ситуації, 

на переконання вченого, випадають зі сфери правового регулювання, і це має 

негативні наслідки для функціонування всієї правової системи. У цьому 

зв’язку О.Є. Фетісов зауважив, що саме оціночні поняття, що містяться в 

нормах права, дозволяють відображати в нормативних актах держави все 

різноманіття соціальних явищ в їх динамічному розвитку. У таких поняттях, 

за його словами, в найбільш загальному вигляді об’єднуються різні 

неоднорідні факти, явища, що знаходяться в сфері правового регулювання, 

дається їх оцінка на підставі визначених критеріїв [149, c. 358-359]. Також, 

звертаємо увагу на те, що, за слушним зауваженням М.О. Власенка, оціночні 

поняття в праві, з одного боку, як би негативно впливають на чіткість, 

точність викладу правових норм, а з іншого боку, вони – об’єктивна правова 

реальність, найважливіший елемент правового регулювання. На його погляд, 

для того, що досягти балансу між точністю форми вираження права і 

гнучкістю правового регулювання, необхідно знати і виконувати вимоги 

технології формулювання оціночних понять, враховувати специфіку їх 

функцій в правовій системі [27, c. 98]. Поділяючи зазначене переконання, 

І.В. Тимошенко визнав, що наявність в законодавстві оціночних понять є 

неминучою і об’єктивно обумовленою динамізмом суспільних відносин, 

мінливістю економічної і соціальної обстановки в країні, різноманіттям форм 

людської поведінки та її результатів [192, c. 13]. 

Водночас, очевидним та загальновизнаним є те, що необґрунтоване 

використання оціночних понять або формулювання іх без достатньо 



110 

 

зрозумілих критеріїв, за якими має встановлюватись можливість та порядок 

застосування норми права, може підірвати ефективність правового 

регулювання, породжуючи невиправдану та критичну правову 

невизначеність. Як стверджує В.В. Ігнатенко, надмірне і невиправдане 

включення оціночних понять в закони здатне привнести різнобій [193, c. 29]. 

Розмірковуючи над цим питанням, Д.Н. Левіна застерегла від неправильного 

(формулювання одного оціночного поняття через призму іншого, 

використання морально-оціночних понять, неправильне і надмірне вживання 

правових оціночних понять, низький професійний рівень законодавця, 

відсутність практики тлумачення на стадії розробки законопроектів 

використання оціночних понять), оскільки це здатне привести до різних 

негативних наслідків як значного, так і незначного характеру [186, c. 4, 11]. 

Втім, як зазначила вчений, незважаючи на всі складнощі, що виникають у 

зв’язку з використанням оціночних понять у нормотворчій, інтерпретаційній 

і правозастосовній діяльності, цю категорію права неможна повністю 

виключити з чинного законодавства, так як вона надає гнучкість і рухливість 

правовому регулюванню, забезпечує максимальну економічність і 

компактність законодавчих формулювань, пом’якшує правовий формалізм, 

спрямована на узгодження змісту правових норм і моральних норм, дозволяє 

правозастосовцю враховувати особливості кожного конкретного випадку, 

суспільно-політичну обстановку, які неможливо детально відобразити за 

допомогою формально певних понять в законодавстві [186, c. 12-13]. 

Такого самого переконання дотримується Європейський суд з прав 

людини (далі – ЄСПЛ). З одного боку, ЄСПЛ вказує на те, що формулювання 

національного законодавства має бути достатньо передбачуваним, щоб дати 

особам адекватну вказівку щодо обставин та умов, за яких державні органи 

мають право вдатися до заходів, що вплинуть на їхні конвенційні права. З 

іншого боку, ЄСПЛ вказує на те, що у певних сферах може бути важко 

формулювати закони з високою чіткістю, а певний рівень гнучкості навіть 
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може бути бажаним, щоб дати національним судам змогу застосовувати 

право у світлі своєї оцінки того, які заходи необхідні за конкретних обставин 

кожної справи. Він визнає, що логічним наслідком принципу загального 

застосування законів є те, що законодавчі акти не завжди є чітко 

сформульованими. Необхідність уникати надмірної жорсткості у 

формулюваннях та відповідати обставинам, що змінюються, означає, що 

багато законів неминуче мають більшою або меншою мірою нечіткі 

формулювання (Олександр Волков проти України, заява № 21722/11, пункти 

170, 175) [194]. 

Підбиваючи підсумки дослідження функції оціночних понять сприяти 

гнучкості правового регулювання, слід констатувати, що норми права 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 визначити підстави, способи або 

наслідки застосування норми права, для максимального врахування 

особливостей фактичних обставин, за яких підлягає застосуванню та чи інша 

норма права, мають використовуватись оціночні поняття. Разом з 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. 

Видається очевидним, що цю функцію виконують, у тому числі, 

оціночні поняття в адміністративному судочинстві. 

Наприклад, оціночне поняття «пряма або опосередкована 

заінтересованість в результаті розгляду справи» (п. 2 ч. 1 ст. 27 КАС 

України) [121] сформульовано так, щоб охопити усі пов’язані із приватним 

інтересом до справи фактичні обставини, за яких суддя, секретар судового 

засідання, експерт, спеціаліст, перекладач мають бути відведені. 

Використання абсолютно визначеного поняття із цією метою не є доцільним, 
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оскільки приватні інтереси зазначених осіб, які можуть відобразитись на їх 

неупередженості, є багатоманітними, а їх розвитком суспільних відносин їх 

склад може змінитись, що, як наслідок, унеможливлює їх точне та вичерпне 

визначення. 

З подібних міркувань виходив законодавець, встановлюючи, що суд 

може залучити до участі у справі відповідний орган чи особу, яким законом 

надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, якщо дії 

законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє 

(ч. 7 ст. 59 КАС України) [121]. Більш правильним було визнано не наводити 

перелік можливих проявів невідповідності інтересів законного представника 

інтересам особи, яку він представляє, а обмежитись на вказівкою на таку 

невідповідність. 

Іншою функцією, властивою оціночним поняттям є правова економія. 

Міркування вчених щодо того, яким чином оціночні поняття 

виконують функцію правової (законодавчої) економії і чим це обмовлено, є 

такими. 

Як зазначила Д.М. Лєвіна, максимальна економічність, оптимальна 

ємність, компактність законодавчих формул є загальною вимогою при 

створенні будь-якого закону. Це, на її погляд, як правило, досягається 

законодавцем за допомогою підвищення ступеня абстрактності права. 

Вчений слушно зауважила, що одним з інструментів, за допомогою якого в 

праві здійснюється процес побудови абстрактних правових норм, є оціночні 

поняття. За її словами, зафіксувати в нормі права всю сукупність явищ одним 

поняттям набагато зручніше і економічніше, ніж їх перераховувати. Тому 

функція законодавчої економії полягає в позбавленні законодавця від 

перерахування всіх проявів суспільного життя, які мають правове значення 

[180]. 

Подібними до наведених є думки Г.Є. Агеєвої. Вчений вказала на те, 

що правотворець під абстрактним, лаконічним, найвищою мірою 
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узагальненим формулюванням оціночного поняття пропонує в залежності від 

конкретних обставин правозастосовчої або правореалізаціонной ситуації 

розуміти обширний перелік предметів, об’єктів або явищ. Розмірковуючи у 

цьому контексті про можливість поновлення пропущеного з поважних 

причин процесуального строку, вона наголосила, що законодавець не може 

перерахувати всі можливі варіанти «поважності» причин пропуску, це і не 

має сенсу. Правотворець, за її словами, у подібних випадках встановлює 

основне, найбільш істотне правило [35, c. 113].  

Погоджуючись із вищевикладеними твердженнями, зазначимо, що 

обсяг оціночних понять дозволяє визначити нормою права, що його містить, 

правове значення декількох фактичних обставин, тоді як абсолютно 

визначена норма права передбачає конкретний варіант поведінки за вичерпно 

охарактеризованих обставин. Якщо абсолютна конкретизація правила 

поведінки є неможливою (через динамічність суспільних відносин тощо) або 

недоцільною (надмірне розширення обсягу нормативно-правового акта за 

рахунок перерахування всіх можливих випадків, що мають значення для дії 

норми права), необхідним є використання оціночних понять. 

Серед іншого, саме із зазначених причин у понятійний апарат 

адміністративного судочинства було введено декілька оціночних понять. 

Крім згаданого вище поновлення процесуальних строків (випадок 

використання оціночного поняття «поважна причина»(ч. 1 ст. 100 КАС 

України)), оціночних понять для їх вирішення потребують питання: 

забезпечення адміністративного позову (використовуються оціночні поняття 

«очевидна небезпека», «неможливість захисту прав», «докладення значних 

зусиль для поновлення прав», «очевидна ознака протиправності»), подання 

доказів суду апеляційної інстанції (використовується оціночне поняття 

«обґрунтованість» ненадання їх суду першої інстанції та їх відхилення ним), 

відстрочення або розстрочення виконання, зміни чи встановлення способу і 

порядку виконання судового рішення (використовується оціночне поняття 
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«ускладнення» виконання судового рішення) та деякі інші. 

Іншою функцією оціночних понять прийнято вважати полегшення 

розуміння норми права. 

Необхідність виділення цієї функції оціночних понять переконливо 

обґрунтувала Г.Є. Агеєва. Вчений ввказала на те, що така правова категорія, 

як «оціночні поняття», сформульована в високоабстрактному, узагальненому 

вигляді, що містить найбільш типові, істотні ознаки будь-яких предметів, 

об’єктів або явищ дійсності, будучи при цьому юридичним поняттям, 

виражається в основному за допомогою відомих і загальновживаних слів. Ця 

функція, за її твердженням, носить таке найменування, оскільки 

правотворець шляхом використання загальновідомих, доступних для 

розуміння слів в юридичній конструкції спрямовує правозастосовця або 

суб’єкта, який реалізує норму права, на зіставлення (порівняння) юридичного 

контексту із загальновідомим значенням слова для з’ясування точного змісту 

правового припису [35, с. 115].  

Прикладами оціночного поняття, що використовується для 

регулювання адміністративного судочинства та виконує функцію 

полегшення розуміння норми права слугують «загальновідомі обставини» 

(ч. 2 ст. 72 КАС України), «поважна причина» (зокрема, ч. 2 ст. 78 КАС 

України), «правильне по суті» (ч. 2 ст. 200 КАС України), «формальні 

міркування» (ч. 2 ст. 200 КАС України) [121]. 

Наступною функцією оціночних понять є осучаснення права 

(альтернативні назви: нормативна актуалізація, прогностична, діалектико-

прогностична). Аналіз уявлень вчених про осучаснення права як функцію 

оціночних понять дозволяє стверджувати про її самостійність та значущість, 

зважаючи на нижчевикладене. 

Насамперед, очевидним видається те, що за словами Д.М. Лєвіної 

законодавець не здатний передбачити, які явища суспільного життя можуть 

виникнути в майбутньому. С.М. Черноус з цього приводу вказала на те, що 
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дійсність, ставлення людей до того чи іншого явища цієї дійсності, 

відносини, що складаються в суспільстві, швидко змінюються і 

законодавство не встигає за цими процесами. Відповідно, норми, закріплені в 

законодавстві, застарівають і не можуть якісно регламентувати відповідне 

коло суспільних відносин [26, c. 96]. Як зазначив А.В. Миронов, динамізм 

суспільного життя несе відповідні зміни і ускладнення існуючих відносин у 

рамках обмеженої прогностичної здатності законодавця передбачати їх 

розвиток. Це зумовлює необхідність побудови і функціонування закону за 

принципом «випереджаючого відображення», який полягає в тому, що закон 

і законодавство будь-якої галузі права повинні відображати постійний 

розвиток свого предмета [152, c. 18].  

За зазначених обставин гостро постає питання про відповідність 

правового регулювання суспільним відносинам, що постійно змінюються. 

Одним із засобів, які підтримують актуальність, або іншими словами, 

осучаснюють право, є оціночні поняття.  

Розмірковуючи над значенням оціночних понять для осучаснення 

права, Д.М. Лєвіна зауважила, що саме оціночні поняття, що містяться в 

нормах права, дозволяють відображати в нормативних актах держави все 

різноманіття соціальних явищ в їх динамічному розвитку. У таких поняттях в 

найбільш загальному вигляді об’єднуються різні, неоднорідні факти, явища, 

що знаходяться в сфері правового регулювання, дається їх оцінка на підставі 

певних критеріїв [180, c. 4]. На доповнення до цього вчений вказала на те, що 

оціночні поняття в праві мають здатність відображати правову значимість 

явищ, предметів і процесів, або тих, що не існували на момент прийняття 

норм з цими поняттями, але виникли пізніше; або тих, що існували, але не 

мали тоді правової значущості; або тих, що існували в той час і мали 

тенденцію до існування протягом тривалого часу, поступово нарощували 

визначену законом правову значимість. Із посиланням на В.В. Ігнатенко, 

вчений також звернула увагу на те, що структури оціночних понять 
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запрограмовані більш багато, ніж структури формально-визначених понять, 

які завжди жорсткі, характеризуються чітко визначеним набором (класом) 

найбільш істотних ознак і змінюються в «стрибкоподібній» формі. Оціночні 

поняття при незмінності їхнього змісту мають досить широкий діапазон 

охоплення відповідних емпіричних ознак різноманітних явищ. Саме цим і 

пояснюються великі прогностичні можливості оціночних понять. Здатність 

оціночних понять, що містяться в нормах права, до зміни в часі своєї 

структури позбавляє законодавця від частих змін закону, що сприяє його 

стабільності [186, c. 68]. На доповнення до цього, вважаємо за доречне 

навести думки Є.Є. Тітова про те, що закон, будучи абстрактним, не повинен 

занадто часто змінюватися, встигаючи за суспільними відносинами, а 

повинен стабільно їх регулювати, забезпечуючи правовому регулюванню 

певну еластичність [195]. 

Схожа точка зору відображена у працях С.М. Черноус. Як вона 

зазначила, наявність оціночного поняття у відповідній нормі дозволяє не 

змінювати норму закону, адже використання закладених у ній можливостей 

(оціночного поняття) буде базуватися на тих ціннісних орієнтирах, які 

існують у суспільстві на момент її реалізації. Крім того, автор поділяє думки 

О.Т. Панасюка, який вважає, що у нормах права необхідно відобразити 

широке коло різних явищ, крім того, постійний розвиток суспільних відносин 

призводить до зміни тих чи інших ознак, для того щоб норма протягом 

певного часу відбивала дійсність, необхідна фіксація найбільш загальних 

стійких рис, які змінюються тільки після відповідного накопичення більш 

конкретних (формальних) ознак [26, c. 96]. 

На погляд А.С. Рясіної прогностична функція оціночних понять 

полягає в адаптації правових приписів до змінних економічних, політичних 

та інших умов суспільного життя. Оціночні категорії як прийом юридичної 

техніки, за її словами, дозволяють охопити регулюванням більш широке коло 

однорідних суспільних відносин як тих, що існуюють в момент видання 
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нормативного акта, так і таких, які можуть скластися, сформуватися в 

майбутньому, тобто вони здатні враховувати динаміку суспільних відносин 

[188]. 

У цьому контексті слушними видаються також міркування 

А.В. Миронова. Як зазначив А.В. Миронов, динамізм суспільного життя несе 

відповідні зміни і ускладнення існуючих відносин у рамках обмеженої 

прогностичної здатності законодавця передбачати їх розвиток. Це зумовлює 

необхідність побудови і функціонування закону за принципом 

«випереджаючого відображення», який полягає в тому, що закон і 

законодавство будь-якої галузі права повинні відображати постійний 

розвиток свого предмета [152, с. 18]. 

Таким чином, маємо підстави стверджувати про те, що використання 

оціночних понять може бути обґрунтовано, серед іншого, необхідністю 

належного врегулювання суспільних відносин, які змінюються із розвитком 

людських стосунків, науки і техніки. Обсяг оціночних понять, через його 

невизначеність, може охопити явища суспільного життя як такі, що існують у 

момент запровадження норми права із таким оціночним поняттям, так і такі, 

що виникнуть після цього у межах предмета регулювання цієї самої норми 

права. Тим самим, оціночне поняття осучаснює право. Також ця властивість 

оціночного поняття дозволяє уникнути появи нових положень або зміни 

чинних, якщо це не є виправданим.  

Видається очевидним, що оціночні поняття у адміністративному 

судочинстві також виконують функцію осучаснення законодавства про 

адміністративне судочинство. Прикладом оціночного поняття, яке 

спрямоване на те, щоб включити у свій обсяг та надати правове значення 

обставинам, що можуть виникнути після введення в дію положення із таким 

оціночним поняттям, є «поважна причина» в усіх можливих поєднаннях. 

Наприклад: поважна причина, що «унеможливлює самостійне звернення до 

адміністративного суду» (абз. 1 ч. 1 ст. 60 КАС України), «неприбуття до 
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суду» (ч. 5 ст. 111, ч. 2 ст. 128, ч. 1 ст. 272 КАС України), «несвоєчасного 

надання доказів» (ч. 2 ст. 114 КАС України), «неподання доказів» (ч. 1 

ст. 271 КАС України) [121]. Зважаючи на стрімкий технологічний прогрес та 

інші обставини, уявлення про поважність причин невиконання 

процесуальних обов’язків не є сталими. Тут йдеться про те, що тоді як 

раніше електронне повідомлення про необхідність з’явитись на судове 

засідання вважалось неналежним способом виклику, згідно з положенням 

чинного законодавства достатнім доказом належності повідомлення суб’єкта 

владних повноважень про дату, час і місце судового розглядує є надіслання 

йому тексту повістки електронною поштою з подальшим підтвердженням її 

отримання (ч. 1 ст. 38 КАС України) [121]. 

Іншим напрямом, за яким оціночні поняття впливають на суспільні 

відносини та який належить розглянути, є зближення норм права із нормами 

моралі. Висловлюючись щодо цієї функції оціночних понять вчені, 

насамперед, звертають увагу на таке. 

Зокрема, Д.М. Левіна зауважила, що оскільки критерії оцінок, що 

здійснюються на основі морально-оціночних понять, лежать у сфері 

одночасно моралі та права, використання оціночних понять дозволяє уникати 

та згладжувати суперечності між правовими та моральними вимогами [180]. 

А.С. Рясіна у цьому зв’язку зазначила, що такі оціночні категорії, як 

сумлінність, розумність, справедливість є ознакою взаємопроникнення права 

і моралі, виступають орієнтиром належної поведінки [188, c. 22]. На 

переконання О.Г. Глухого правила права і моралі часто перехрещуються, 

тому єдиним засобом юридичної техніки, який дозволяє втягувати у правову 

сферу усі позитивні етичні вимоги та у подальшому успішно їх 

використовувати стають оціночні поняття. Функція збагачення права за 

рахунок імплементації у нього вже створених суспільством прогресивних 

норм моралі (тобто їх санкціонування), за словами вченого, виявляє себе як 

правовий засіб підвищення ефективності їх регулювання [13, с. 107]. 



119 

 

Погоджуючись із міркуваннями вчених щодо того, що норми моралі 

дійсно відображаються у деяких оціночних поняттях норм права, наведемо 

приклади таких оціночних понять, які використовує понятійний апарат 

адміністративного судочинства. Ними є розсудливість (п. 6 ч. 3 ст. 2 КАС 

України), неупередженість (п. 4 ч. 1 ст. 27 КАС України), добросовісність 

користування процесуальними правами (ч. 2 ст. 49 КАС України). 

Далі вважаємо за необхідне розглянути деякі пропозиції вчених про 

виділення ще декількох функцій оціночних понять, серед яких забезпечення 

правового регулювання, регулятивна, охоронна [35, c. 106, 111], 

орієнтаційна, стабілізуюча [186, c. 4], а також функції усунення прогалин 

[188]. 

Схиляємось до думки про те, що докладне висвітлення виконання 

оціночними поняттями зазначених функцій не представляє значного 

інтересу, оскільки такі функції або поглинаються іншими функціями, або не 

пов’язані з особливостями оціночних понять та не сприяють формуванню 

точного уявлення саме про їх функції. Підтвердженням цього слугує те, що, 

по-перше, забезпечення правового регулювання, регулятивна, охоронна, 

орінєнтаційна та інші подібні функції є притаманними нормам права, але не 

оціночним поняттям, які самостійно не чинять жодного регулятивного 

впливу на суспільні відносини. Видається очевидним, що вони, будучи 

складовою норми права, беруть участь у забезпеченні нормами права 

правового регулювання, регулюванні та охороні суспільних відносин. Однак, 

це їх не відрізняє від інших понять, зокрема, абсолютно визначених, та не 

показує їх специфіку. По-друге, стабілізуюча функція, а також функція 

усунення прогалин поглинаються функціями участі у індивідуальному 

(піднормативному) регулюванні та осучаснення права.  

Наступним кроком у ході даного дослідження дослідження є 

визначення та характеристика принципів дії оціночних понять в 

адміністративному судочинстві. Беручи до уваги вищевикладене, а також 
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узагальнивши матеріали судової практики із цього питання, доходимо 

висновку, що ними є: 1) обґрунтованість використання оціночних понять; 

2) відповідність свободи розсуду потребі у максимальному врахуванні 

індивідуальних особливостей суспільних відносин; 3) максимальна 

конкретизація оціночного поняття; 4) обґрунтованість та вмотивованість 

рішення про віднесення тих чи інших явищ, що мають юридичне значення, 

до обсягу оціночного поняття; 5) врахування судової практики під час 

застосування оціночного поняття. 

Принцип обґрунтованості використання оціночних понять зобов’язує 

запроваджувати їх у зміст норми права, виключно якщо динамізм суспільних 

відносин, різноманіття форм людської поведінки та її результатів не дозволяє 

точно та вичерпно (за допомогою абсолютно визначених понять) 

врегулювати підстави, способи або наслідки застосування тієї чи іншої норми 

права так, щоб максимально враховувались індивідуальні особливості 

відповідних суспільних відносин.  

Принцип відповідності свободи розсуду потребі у максимальному 

врахуванні індивідуальних особливостей суспільних відносин визначає 

необхідність надання суб’єкту правозастосування свободи розсуду лише у 

таких межах, які виправдані потребою максимального врахування 

індивідуальних особливостей відповідних суспільних відносин. 

Принцип максимальної конкретизації оціночного поняття вимагає 

наведення якомога більшої кількості ознак оціночного поняття, які його 

уточнюють та/або прикладів явищ, що відносяться до його обсягу. Таким 

чином буде забезпечена максимально можлива визначеність оціночного 

поняття, що сприятиме передбачуваності застосування норми права із ним. 

Принцип обов’язкового обґрунтування та мотивування рішення про 

віднесення тих чи інших явищ до тих, що визначають можливість, спосіб або 

наслідки застосування оціночного поняття (входять у його обсяг) покладає на 

суб’єкта правозастосування обов’язок правильно встановити та повністю 
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викласти усі фактичні та правові підстави для такого рішення. Про це 

свідчить, серед іншого, прецедентна практика ЄСПЛ. Вирішуючи питання 

про обґрунтованість та мотивованість поновлення строку на апеляційне 

оскарження з посланням на поважність причини його пропущення 

(відповідне положення містить ч. 4 ст. 189 КАС України), ЄСПЛ вказав на 

таке. 

Насамперед, він звернув увагу на те, що вирішення питання щодо 

поновлення строку на оскарження перебуває в межах дискреційних 

повноважень національних судів, однак такі повноваження не є 

необмеженими, а отже, від судів вимагається вказувати підстави. Більше 

того, ЄСПЛ наголосив, що у кожній справі національні суди мають 

перевіряти, чи підстави для поновлення строків для оскарження 

виправдовують втручання у принцип правової визначеності та остаточності 

судових рішень, коли національне законодавство не обмежує дискреційні 

повноваження судів ні у часі, ні в підставах для поновлення строків. У світлі 

обставин справи, що розглядалась, ЄСПЛ зазначив, що якщо строк на 

звичайне апеляційне оскарження поновлений зі спливом значного періоду 

часу та за підстав, які не видаються переконливими, де нібито складне 

економічне становище перешкоджало відповідачу сплатити державне мито 

таке рішення може порушити принцип юридичної визначеності (Пономарьов 

проти України, заява № 3236/03, п. 41) [196]. 

Принцип врахування судової практики під час застосування оціночного 

поняття зобов’язує, з одного боку, суб’єктів правозастосування узгоджувати 

його підхід до розуміння того чи іншого оціночного поняття із правовими 

позиціями вищих судів (матеріали узагальнення судової практики вищими 

спеціалізованими судами; правові висновки Верховного Суду України, 

видані за результатами розгляду заяв про неоднакове застосування 

відповідних норм права судом (судами) касаційної інстанції), що містять 

зразки їх тлумачення та застосування, окрім випадків, коли таке тлумачення є 
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явно необґрунтованим, що може служити підставою для того, щоб виходити 

із того, що видається більш правильним розумінням оціночного поняття. З 

іншого боку, цей принцип передбачає існування механізму забезпечення 

правильного та однакового застосування норм права з оціночними поняттями 

всіма судами, а також його ефективне функціонування шляхом 

максимального уточнення оціночних понять права у актах тлумачення та, у 

разі необхідності, їх зміни із наведенням причин для цього. 

Цей принцип також знайшов своє відображення у практиці ЄСПЛ. 

ЄСПЛ, зважаючи на значення судової практики та особливості умов дії 

права, зауважив, що судова практика традиційно відіграє настільки важливу 

роль в континентальних країнах, що цілі напрямки позитивного права 

значною мірою є її результатом. У сфері дії писаного права «законом» ЄСПЛ 

вважає чинний нормативно-правовий акт, як він витлумачений 

компетентними судовими органами в світлі нових практичних обставин 

(Крюслен проти Франції, заява № 11801/85, п. 29) [197]. 

На доповнення до того, ЄСПЛ констатував, що правова норма 

передбачає більш як одне тлумачення, не означає, що вона не відповідає 

вимозі «передбачуваності». З огляду на це ЄСПЛ визначив завданням 

правосуддя розсіювати сумніви щодо тлумачення, які залишаються 

враховуючи зміни у повсякденній практиці. Також він додав, що у цьому 

зв’язку не можна недооцінювати завдання вищих судів у забезпеченні 

уніфікованого та єдиного застосування права. Більше того, його усталеною 

позицією є те, що неспроможність вищого суду впоратись із цим завданням 

не відповідає вимогам Конвенції про захист прав та основоположних свобод. 

Так само несумісною із вимогами Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод є неаргументована зміна вищим судом свого 

тлумачення тієї чи іншої норми (Сєрков проти України, заява № 39766/05, 

пункти 35, 40) [198]. 

Підбиваючи підсумки дослідження функцій та принципів дії оціночних 
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понять в адміністративному судочинстві, вважаємо за необхідне зазначити 

таке. 

1. Основними функціями оціночних понять в адміністративному 

судочинстві є: 1) участь у правовому оформленні дискреційних повноважень 

адміністративного суду; 2) участь у забезпеченні гнучкості правового 

регулювання питань адміністративного судочинства; 3) економія правових 

засобів, що використовуються для регулювання адміністративного 

судочинства; 4) полегшення розуміння положень законодавства про 

адміністративне судочинство; 5) осучаснення законодавства про 

адміністративне судочинство; 6) зближення положень законодавства про 

адміністративне судочинство із нормами моралі [199]. 

2. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві є інструментами, 

за допомогою яких здійснюється індивідуальне регулювання питань 

здійснення адміністративного судочинства. На них ґрунтуються положення 

законодавства про адміністративне судочинство, які запроваджуються для 

надання адміністративним судам дискреційних повноважень із одночасним їх 

обмеженням відповідними критеріями, за якими визначається можливість 

та/або спосіб використання таких повноважень. 

Застосовуючи положення, яке містить оціночне поняття, 

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

оціночне поняття, так і на орієнтири, що дозволяють правильно з’ясувати 

зміст оціночного поняття (правові принципи, що підлягають застосуванню, 

судову практику, яка містить зразки тлумачення цього оціночного поняття 

тощо).  

3. 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 
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наслідки застосування норми права, для максимального врахування 

особливостей фактичних обставин, за яких підлягає застосуванню та чи інша 

норма права, мають використовуватись оціночні поняття. Разом з 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. 

4. Обсяг оціночних понять в адміністративному судочинстві, через його 

невизначеність, може охопити явища суспільного життя як такі, що існують у 

момент запровадження норми права із 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 властивість оціночного поняття 

дозволяє уникнути появи нових положень або зміни чинних, якщо це не є 

виправданим. 

5. Принципами дії оціночних понять в адміністративному судочинстві 

є: 1) обґрунтованість використання оціночних понять у положеннях 

законодавства про адміністративне судочинство; 2) відповідність свободи 

розсуду адміністративного суду потребі у максимальному врахуванні 

індивідуальних особливостей адміністративної справи; 3) максимальна 

конкретизація оціночного поняття у законодавстві про адміністративне 

судочинство; 4) обґрунтованість та мотивованість рішення адміністративного 

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

обсягу оціночного поняття; 5) 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 

у адміністративному судочинстві. 
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2.3. Види оціночних понять в адміністративному судочинстві 

України 

 

 

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, є класифікація.  

У філософських працях класифікацію прийнято розуміти як 

1) багатоступеневий, розгалужений поділ обсягу певного поняття; 

2) розподіл предметів того чи іншого роду на взаємопов’язані класи за 

найбільш істотними ознаками, властивими предметам даного роду та такими, 

що відрізняють їх від предметів інших родів. Також, вказується на те, що 

класифікувати – побудувати систему супідрядних понять (класів об’єктів) 

певної галузі знань або діяльності, яка, зазвичай, подається у вигляді різних 

за формою схем (таблиць) і використовується як засіб для встановлення 

зв’язків між цими поняттями або класами об’єктів, а також для орієнтування 

в різноманітті понять або відповідних об’єктів [200, с. 257]. М.В. Лук’яненко 

з цього приводу зауважила, що метою будь-якої класифікації є, насамперед, 

упорядкування визначеного масиву знань, накопиченого у теорії та практиці. 

Також, за словами вченого, класифікація слугує не лише засобом 

систематизації знань для кращого орієнтування в них, а й засобом отримання 

нових знань, необхідною умовою подальшого вивчення предметів і явищ 

[201, c. 104]. Крім того, слід мати на увазі, що найбільш складні та досконалі 

класифікації дає наука, що і систематизує в них результати попереднього 

розвитку, і показує перспективи подальших досліджень [200]. 

Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги те, що оціночні 

поняття, за допомогою яких здійснюється правове регулювання правосуддя в 

адміністративних справах, є багаточисленними та різноманітними, для їх 
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упорядкованого та ґрунтовного дослідження вважаємо за доцільне їх 

класифікувати. 

Із зазначеною метою, перш за все, вважаємо за необхідне з’ясувати, 

яким чином класифікують оціночні поняття у різних галузях права, для того, 

щоб використати у ході класифікації оціночних понять в адміністративному 

судочинстві підходи, які є придатними для цього та видаються найбільш 

обґрунтованими. Огляд відповідних наукових джерел дозволяє констатувати, 

що найбільш поширеними є класифікації оціночних понять: 

а) за характером найбільш загальних властивостей та ознак, що 

складають їх зміст; 

б) залежно від предмету оцінювання; 

в) за ступенем конкретизації; 

г) за наявністю (фактом) та способом тлумачення; 

д) залежно від їхної структури; 

е) за сферою їх поширення у системі права. 

Вважаємо, що хід даного дослідження буде оптимальним, якщо ми 

почергового розглянемо можливість класифікації оціночних понять в 

адміністративному судочинстві за кожним із вищенаведених критеріїв. 

Першим підходом до класифікації оціночних понять, який належить 

відобразити та пристосувати до оціночних понять в адміністративному 

судочинстві, є їх поділ за характером найбільш загальних властивостей та 

ознак, що складають їх зміст. 

Загальновизнаним є те, що вперше запропонувала класифікувати 

оціночні поняття за зазначеним критерієм Т.В. Кашаніна. На її переконання 

якісними є поняття, ознаки яких мають визначені параметри (час, розмір, 

кількість повторювань та ін.), що відображують ступінь вираження таких 

ознак, їх інтенсивність [23, c. 28]. Характеризуючи якісні оціночні поняття, 

Є.В. Кобзева зазначила, що ними є ті, зовнішнє вираження основних 
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властивостей яких здійснюється у формі вказівки на такі узагальнені 

емпіричні характеристики, які не піддаються вимірюванню [202, c. 12]. 

Розмірковуючи про кількісні оціночні поняття, Т.В. Кашаніна 

використовує формулювання «вимірюваність, тобто сфера існування, межі 

допустимих змін для ознаки, властивості, предмета, дії» [1, c. 97]. 

Є.В. Кобзєва щодо цього зауважила, що кількісними є ті оціночні ознаки, 

сутнісні властивості яких виражаються шляхом вказівки на більш-менш 

точні мірні характеристики [202, c. 12]. 

Класифікаційна модель Т.В. Кашаніної була вдосконалена шляхом 

доповнення кількісних та якісних оціночних понять, які виділяються у її 

межах, іншим різновидом, який охоплює оціночні поняття, що містять як 

кількісні, так і якісні ознаки. У наукових джерелах зустрічаються декілька 

назв зазначеного різновиду: кількісно-якісні, складені [11, с. 74], змішані [35, 

c. 97], сукупні [202, c. 12]. Більш доречним видається називати їх кількісно-

якісними, тим самим з максимальною точністю виражаючи їх сутність та 

відмежовуючи від інших груп оціночних понять, про які йтиметься далі. 

Аналіз положень КАС України показав, що він оперує, здебільшого, 

якісними оціночними поняттями, серед яких: добросовісно користуватися 

процесуальними правами (ч. 2 ст. 49 КАС України), неможливість особи 

самостійно здійснювати захист своїх інтересів (абз. 2 ч. 1 ст. 60 КАС 

України), правдиві показання (ч. 5 ст. 65 КАС України), загальновідомі 

обставини (ч. 2 ст. 72 КАС України), добровільність визнання обставин (ч. 3 

ст. 72 КАС України), всебічний то об’єктивний розгляд та вирішення справи 

(ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КАС України), неприбуття в судове засідання без 

поважних причин (ч. 2 ст. 128 КАС України), правильне по суті рішення суду 

та формальні міркування (ч. 2 ст. 200 КАС України) тощо. 

Прикладами кількісних оціночних понять, які знайшли відображення у 

КАС України, слугують: «своєчасно, тобто протягом розумного строку» 

(п. 10 ч. 3 ст. 2, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 122 КАС України), 
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«невідкладно» (ч. 4 ст. 38, ч. 4 ст. 45, ч. 1 ст. 108, ч. 4 ст. 108, ч. 3 ст. 110, ч. 2 

ст. 115 КАС України), «завчасно» (ч. 6 ст. 65 КАС України), «негайно» 

(ст. 35, ч. 1 ст. 38, ч. 3 ст. 117, ч. 2 ст. 268 КАС України), «майновий стан 

сторони» (ч. 1 ст. 88 КАС України), «строк, достатній для усунення недоліків 

позовної заяви» (ч. 1 ст. 108 КАС України), «час, необхідний для 

примирення» (ч. 2 ст. 113 КАС України), «спільний розгляд позовних вимог 

сповільнює вирішення справи» (ч. 1 ст. 116 КАС України), «значні витрати 

для відновлення прав» (ч. 1 ст. 117 КАС України). 

Кількісно-якісним оціночним поняттям є, наприклад шкода для 

розгляду справи (ч. 4 ст. 79, ч. 3 ст. 80 КАС України) – може вимірюватись 

часовими проміжками, якщо виражається у невиправданому збільшенні 

тривалості розгляду та вирішення справи (кількісна), а також може бути 

пов’язана, зокрема, із неможливістю або ускладненням дослідження доказів 

(якісна). 

Наступним за поширеністю критерієм класифікації оціночних понять є 

предмет оцінювання. Дослідивши зазначене питання О.В. Черданцев 

зазначив, що різні групи оціночних понять відображають наступні явища: 

ситуації і стани; поведінка; результати дій або бездіяльності; спонукання дій; 

причини дій; способи; предмети і речі; властивості предметів і речей [203, 

с. 31]. Також змістом оціночних понять можуть бути характеристика особи, 

часові величини [23, с. 36]. 

З огляду на вищезазначене, вважаємо за можливе класифікувати 

оціночні поняття в адміністративному судочинстві за предметом оцінки на ті, 

що відображають: 

а) характеристики осіб – «неупередженість» (п. 4 ч. 1 ст. 27 КАС 

України), «пряма або опосередкована заінтересованість в результаті розгляду 

справи» (п. 2 ч. 1 ст. 27 КАС України), «вільно володіти мовою, володіти 

технікою спілкування з глухими, німими чи глухонімими» (ч. 1 ст. 68 КАС 

України); 
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б) часові величини – «час, необхідний для…» (ч. 2 ст. 113 КАС 

України), «негайно» (ст. 35 КАС України), «невідкладно» (ч. 4 ст. 38 КАС 

України), «завчасно» (ч. 6 ст. 65 КАС України), «розумний строк (ч. 2 ст. 110 

КАС України) тощо; 

в) показники якості – «правдиві показання» (ч. 5 ст. 65 КАС України), 

«обґрунтований та об’єктивний висновок експерта» (ч. 3 ст. 66 КАС 

України), «необґрунтований або такий, що суперечить іншим матеріалам 

справи або викликає сумніви в його правильності, висновок експерта» (ч. 2 

ст. 85), «викликає сумнів у його достовірності або є фальшивим» (ч. 3 

ст. 143), очевидні арифметичні помилки (ч. 1 ст. 169 КАС України), 

«обґрунтоване ненадання доказів, необґрунтоване відхилення їх» (ч. 2 

ст. 195), «правильне по суті рішення суду» (ч. 2 ст. 200); 

г) дії – допомога (ч. 3 ст. 105 КАС України); 

д) способи – «всебічний та об’єктивний» (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111); 

е) обставини – «дії законного представника суперечать інтересам 

особи, яку він представляє» (ч. 7 ст. 59 КАС України), «загальновідомі 

обставини» (ч. 2 ст. 72 КАС України), «достовірні обставини» (ч. 3 ст. 72 

КАС України), «неможливість або ускладненість надання доказів» (ч. 1 ст. 73 

КАС України), очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, захист прав 

стане неможливим, для їх відновлення необхідно буде докласти значних 

зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення 

(ч. 1 ст. 117 КАС України), «істотні для справи обставини, що не були і не 

могли бути відомі» (п. 1 ч. 2 ст. 245 КАС України) тощо; 

ж) причини – «поважні причини» (ч. 2 ст. 78, ч. 3 ст. 78, ч. 5 ст. 111, 

ч. 2 ст. 128 КАС України), «у виняткових випадках, коли це необхідно для 

об’єктивного з’ясування обставин справи / з урахуванням особливостей 

розгляду» (ч. 4 ст. 142 КАС України). 

Поруч із вищезазначеними критеріями, оціночні поняття також 

прийнято поділяти залежно від ступеня їх конкретизації. Разом з тим, 
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бачення вчених щодо груп оціночних понять, які мають виділятись у ході 

класифікації за цим критерієм, не є однаковими. 

На погляд Є.І. Астрахана, із незначними уточненнями та доповненнями 

перейнятий О.В.Венкріотовою, оціночні поняття за зазначеним критерієм 

слід класифікувати на 1) оціночні поняття з «нульовим ступенем 

конкретизації»; 2) оціночні поняття, щодо яких у цьому ж нормативному акті 

наводиться певний орієнтир, який «підказує» загальний напрямок, але 

жодних переліків при цьому не наводиться; 3) оціночні поняття, щодо яких у 

цьому ж нормативному акті конкретизація здійснюється шляхом 

встановлення орієнтовного, але невичерпного переліку тих фактичних 

складів, які підводяться під це оціночне поняття [33, с. 40; 11, c. 76]. 

Доопрацьованою версією підходів згаданих вчених, оптимальною з 

точки зору доступності для розуміння та широти охоплення оціночних 

понять, видається класифікаційна модель, вироблена С.М. Черноус. За її 

твердженням, слід виділяти оціночні поняття 1) неконкретизовані, 

2) конкретизовані за допомогою казуїстичного переліку, 3) конкретизовані 

через визначені критерії, 4)  конкретизовані через як за допомогою 

визначених критеріїв, так і через казуїстичний перелік [26, с. 74-75]. 

Схиляємось до думки про те, що саме таким чином слід класифікувати 

оціночні поняття в адміністративному судочинстві. 

Разом з тим, вважаємо за необхідне зауважити, що конкретизація 

оціночних понять наведенням випадків, що ними охоплюються, так і 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). Підґрунтям для цього 

твердження є те, що тоді як конкретизація положення передбачає зміни у 

його змісті, запровадження таких змін можливе лише таким самим (за 

юридичною силою і предметом правового регулювання) нормативно-
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правовим актом, який закріпив відповідне положення. Конкретизація шляхом 

судового тлумачення неможлива (принаймні, у державах романо-германської 

правової сім’ї), оскільки будь-яке судове рішення не впливає на зміст 

положення, а може лише його тлумачити (у визначених законом випадках 

такі тлумачення є обов’язковими, але, при цьому, зміст витлумаченого 

положення формально вони не зачіпають). Іншими словами, суди не можуть 

конкретизувати оціночне поняття, а може лише його тлумачити. 

Отже, зі сказаного випливає, за ступенем конкретизації оціночні 

поняття у адміністративному судочинстві слід класифікувати на: 

а) неконкретизовані – «добросовісно користуватися процесуальними 

правами» (ч. 2 ст. 49 КАС України), «правильне по суті рішення суду», 

«формальні міркування» (ч. 2 ст. 200 КАС України), неповне з’ясування 

обставин, недоведеність обставин (ч. 1 ст. 204 КАС України), неоднакове 

застосування одних і тих самих норм матеріального права, різні за змістом 

судові рішення, подібні правовідносини (п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України), 

«істотні для справи обставини» (п. 1 ч. 2 ст. 245 КАС України) тощо; 

б) конкретизовані наведенням випадків, що ними охоплюються, – інші 

питання, необхідні для апеляційного розгляду справи (ч. 1 ст. 190 КАС 

України), обставини, що ускладнюють виконання судового рішення 

(відсутність коштів на рахунку, відсутність присудженого майна в натурі, 

стихійне лихо тощо) (ч. 1 ст. 263 КАС України); 

в) конкретизовані шляхом встановлення їх ознак – «у виняткових 

випадках, коли це необхідно для об’єктивного з’ясування обставин справи» 

(ч. 4 ст. 142 КАС України), «обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на 

підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, 

підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні» 

(ч. 3 ст. 159 КАС України), «у виняткових випадках залежно від складності 

справи» (ч. 3 ст. 160 КАС України) тощо; 
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Оціночних понять, конкретизованих одночасно наведенням випадків, 

що ними охоплюються, та шляхом встановлення їх ознак виявлено не було. 

Далі належить розглянути можливість класифікації оціночних понять 

за наявністю (фактом) та способом тлумачення. Перш за все, видається 

доречним викласти міркування вчених з цього приводу. Так, 

О.В. Веренкіотова за зазначеним критерієм поділила оціночні поняття на 

1) роз’яснені; 2) частково роз’яснені; 3) нероз’яснені. При цьому, вона 

зауважила, що під роз’ясненими оціночними поняттями слід розуміти такі, 

тлумачення яких є в офіційних актах (постанови Пленуму Верховного Суду 

України, рішення та висновки Конституційного Суду України). Частково 

роз’ясненими вчений вважає такі, що не визначаються ні у законодавстві, ні в 

актах тлумачення, але у них містяться критерії, за допомогою яких можна 

визначити стандарт оціночного поняття [11, с. 85]. На противагу 

вищенаведеній точці зору, І.А. Тітко наголосив, що у цьому контексті слід 

вести мову про дві (а не про три) групи оцінних понять: частково 

інтерпретовані та неінтерпретовані. При цьому вчений вказав на те, що 

частково інтерпретовані оціночні поняття, у свою чергу, залежно від способу 

роз’яснення можуть бути поділені на [23, c. 32-33]: 

 роз’яснені шляхом наведення загальних ознак оціночного поняття; 

 роз’яснені шляхом наведення прикладів конкретних явищ, що 

охоплюються цим оціночним поняттям; 

 роз’яснені шляхом поєднання обох названих способів. 

У світлі зазначеного, вважаємо, що оціночні поняття об’єктивно 

можуть бути або невитлумаченими, або витлумаченими. Не виключаємо, що 

часткове роз’яснення (часткова інтерпретація) може мати місце лише якщо 

акт тлумачення зачіпає лише частину оціночного поняття (це можливо, якщо 

предметом тлумачення є складне оціночне поняття, про які йтиметься 

нижче), але за результатами дослідження актів тлумачення положень КАС 

України ми таких випадків не виявили, а саме явище неповного тлумачення 
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(викладення зразку розуміння одної частини оціночного поняття не у 

системному зв’язку із іншою) є скоріше відхиленням від правил тлумачення, 

аніж окремим його різновидом. 

Разом з тим, вважаємо за доцільне висвітлити приклади лише 

нормативного судового тлумачення, що спрямоване на забезпечення 

однакового та правильного розуміння змісту положень усіма суб’єктами 

права. Наявність або відсутність такого тлумачення має найбільш вагомий 

вплив на правову систему. При цьому слід оминути увагою неофіційне 

тлумачення (доктринальне, професійне, буденне), оскільки є висока 

ймовірність того, що у напрацюваннях вчених та професійних виданнях 

наводяться підходи до розуміння якщо не усіх, то більшої частини оціночних 

понять, через що їх класифікація за фактом тлумачення втрачає сенс. Також, 

видається доречним нагадати, що якщо роз’яснення оціночного поняття 

містить закон (або інший нормативно-правовий акт, який використовує 

відповідне оціночне поняття), то мова має йти не про автентичне тлумачення, 

а про конкретизацію. Принагідно зауважимо, що Верховна Рада України 

лише тимчасово, на період до створення Конституційного Суду України (далі 

– КС України), мала право здійснювати тлумачення законів України (абз. 3 

п. 5. мотивувальної частини Рішення КС України від 11 липня 1997 р. № 3-

зп/1997) [204], що свідчить про те, що роз’яснювати (конкретизувати) закон 

вона може виключно шляхом його зміни або доповнення відповідним чином. 

Перед тим, як запропонувати модель класифікації оціночних понять в 

адміністративному судочинстві за наявністю (фактом) та способом 

тлумачення, вважаємо за необхідне навести декілька прикладів їх 

нормативного судового тлумачення. Схиляємось до думки про те, що 

нормативне судове тлумачення здійснюють КС України, Європейський суд з 

прав людини (далі – ЄСПЛ), ВС України, правові висновки якого, за 

загальним правилом, є загальнообов’язковими (ч. 1 ст. 244-2 КАС України), а 

також Вищий адміністративний суд України (далі – ВАС України), вивчаючи 
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та узагальнюючи судову практику (п. 2 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про 

судоустрій та статус суддів») [205], що, нерідко сприймається як зразок 

правозастосування, чим чинить неформальний вплив на розгляд і вирішення 

відповідних справ. 

Перший приклад показує підхід до тлумачення оціночного поняття 

«обґрунтованість» щодо судового рішення. Визначаючи ознаки 

обґрунтованого судового рішення (ч. 3 ст. 159 КАС України), ВС України 

вказав на те, що обґрунтованість рішення полягає у правильності 

встановлення фактичних обставин справи та правильній оцінці доказів, від 

чого залежить правильність правової кваліфікації спору. На доповнення до 

того ВС України зазначив, що обґрунтованим рішення слід вважати тоді, 

коли суд повністю з’ясував обставини, що мають значення для справи, коли 

ці обставини доказані та висновок суду відповідає викладеним у рішенні 

обставинам справи (Постанова ВС України від 15 грудня 2015 р. у справі 

№ 21-4108а15) [206]. 

Вирішуючи питання те, яким чином має роз’яснювати незрозуміле 

судове рішення без зміни його змісту (ч. 1 ст. 170 КАС України), ВС України 

наголосив, що в ухвалі про роз’яснення судового рішення суд викладає більш 

повно та зрозуміло ті частини рішення, розуміння яких викликає труднощі, 

не змінюючи при цьому суть рішення і не торкаючись питань, які не були 

предметом судового розгляду (Постанова ВС України від 13 липня 2016 р. у 

справі № 21-6440а15) [207]. 

Щодо того, за яких умов оцінка доказів є належною, ВС України 

висловився так: «Суд має оцінити належність, допустимість, достовірність 

кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв’язок доказів у їх 

сукупності, зокрема, провести всебічну перевірку доводів сторін, на які вони 

посилаються в підтвердження своїх позовних вимог чи заперечень на позов» 

(Постанова ВС України від 26 квітня 2016 р. у справі № 21-4976а15) [206]. 
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Зміст оціночного поняття «істотні для справи обставини» (п. 1 ч. 2 

ст. 245 КАС України) ВАС України розкрив, зазначивши, що істотність 

обставини означає те, що якби суд її міг урахувати при вирішенні справи, то 

це вплинуло б на результат вирішення справи (Узагальнення ВАС України 

судової практики розгляду адміністративними судами заяв про перегляд 

судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами) [208]. 

Оціночне поняття «поважна причина» (у контексті пропущення строків 

звернення до адміністративного суду (ч. 1 ст. 100 КАС України)) ВС України 

витлумачив, вказавши на те, що «у розумінні цієї статті поважними 

причинами пропуску строку звернення до адміністративного суду є наявність 

обставин, які створили об’єктивні перешкоди для звернення особи з 

адміністративним позовом і подолання яких для цієї особи було неможливим 

або ускладненим» (Постанова ВС України від 6 грудня 2016 р. у справі № 21-

1532а16) [209]. 

Розмірковуючи про змістовне наповнення «допомоги» в оформленні 

позовної заяви службовцем апарату місцевого адміністративного суду (ч. 3 

ст. 105 КАС України), ВАС України звернув увагу на те, що така допомога 

включає лише роз’яснення вимог щодо відповідності позовної заяви 

положенням статей 105, 106 КАС України, а не стосовно її змісту, 

обґрунтування чи виготовлення (п. 15 Постанови Пленуму ВАС України 

«Про практику застосування адміністративними судами окремих положень 

Кодексу адміністративного судочинства України під час розгляду 

адміністративних справ») [210]. 

Привертають увагу також міркування ВС України щодо того, за яких 

обставин має місце ухвалення «різних за змістом» судових рішень. ВС 

України виробив правову позицію про те, що про ухвалення різних за 

змістом судових рішень мова має йти, якщо суд (суди) касаційної інстанції 

при розгляді двох чи більше справ за тотожних предмета спору, підстав 

позову та за аналогічних обставин і однакового матеріально-правового 
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регулювання спірних правовідносин дійшов (дійшли) протилежних висновків 

щодо заявлених позовних вимог (Постанова ВС України від 13 грудня 2016 р. 

у справі № 21-3127а16 [211]. 

Крім того, для тлумачення оціночних понять, що вживаються у КАС 

України слід використовувати прецедентну практику ЄСПЛ у відповідній 

частині. Наприклад, там склалось стійке розуміння поняття 

«неупередженість» (п. 4 ч. 1 ст. 27 КАС України). Як неупередженість ЄСПЛ 

розцінює відсутність упередженості або будь-якого суб’єктивного ставлення. 

Доказами протилежного, на погляд ЄСПЛ, може бути будь-що, що вказує на 

те, що суд проявив ворожість або недоброзичливість з особистих причин 

(Мікаллеф проти Мальти, заява № 17056/06, пункти 93-94) [212]. 

Таким чином, оціночні поняття в адміністративному судочинстві за 

наявністю (фактом) та способом тлумачення, а також враховуючи 

обов’язковість того чи іншого акта тлумачення слід класифікувати на: 

а) витлумачені, зокрема 

1) залежно від способу тлумачення: 

 витлумачені шляхом встановлення їх ознак – «поважна причина» (у 

контексті пропущення строків звернення до адміністративного суду (ч. 1 

ст. 100 КАС України)), «обґрунтованість судового рішення» (ч. 3 ст. 159 КАС 

України), «роз’яснити незрозуміле судове рішення без зміни його змісту» 

(ч. 1 ст. 170 КАС України), «істотні для справи обставини» (п. 1 ч. 2 ст. 245 

КАС України) тощо; 

 витлумачені наведенням випадків, що ними охоплюються, – 

«допомога в оформленні позовної заяви» (ч. 3 ст. 105 КАС України) тощо; 

2) залежно від обов’язковості акта тлумачення: 

 витлумачені у рішеннях ЄСПЛ, КС України, правових висновках 

ВС України (є загальнобов’язковими) – «поважна причина» (у контексті 

пропущення строків звернення до адміністративного суду (ч. 1 ст. 100 КАС 

України)), «обґрунтованість судового рішення» (ч. 3 ст. 159 КАС України), 
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«роз’яснити незрозуміле судове рішення без зміни його змісту» (ч. 1 ст. 170 

КАС України) тощо; 

 витлумачені у постановах пленумів вищих спеціалізованих судів, 

насамперед Пленуму ВАС України, у тому числі за підсумками узагальнення 

судової практики (є обов’язковими до врахування) «допомога в оформленні 

позовної заяви» (ч. 3 ст. 105 КАС України), «істотні для справи обставини» 

(п. 1 ч. 2 ст. 245 КАС України) тощо; 

 витлумачені у інших судових рішеннях, а також у доктринальних 

джерелах, професійних публіцистичних виданнях (не є обов’язковими); 

б) невитлумачені. 

Також у науково-публіцистичній літературі нерідко зустрічається 

класифікація оціночних понять залежно від їх структури на прості та складні. 

Зокрема, на переконання В.О. Веренкіотової, група простих оціночних 

понять охоплюють ті з них, які мають у своїй структурі один оціночний 

елемент. Складні оціночні поняття, за словами вченого, включають у себе 

декілька оціночних понять, тобто відбувається формування оціночного 

поняття через оціночне поняття [11, c. 85]. Подібної точки зору дотримується 

Д.Н. Левіна, пропонуючи поділяти оціночні поняття за зазначеним критерієм 

на прості (не мають у своїй структурі інших оціночних понять) та складені 

(включають у себе декілька оціночних понять) [180, с. 21-22]. Можливість 

застосування зазначеного критерію для класифікації оціночних понять у 

адміністративному судочинстві є очевидною. 

Таким чином, оціночні поняття у адміністративному судочинстві 

залежно від їхньої структури поділяються на: 

а) прості – заінтересованість в результаті розгляду справи (п. 2 ч. 1 

ст. 27 КАС України), завчасно (ч. 6 ст. 65 КАС України), докладний (ч. 1 

ст. 82 КАС України), неповний, неясний (ч. 1 ст. 85 КАС України), всебічний 

та об’єктивний (ч. 1 ст. 86, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КАС України), 
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достовірний (ч. 3 ст. 86 КАС України), у разі необхідності (ч. 1 ст. 257 КАС 

України) тощо; 

б) складні – очевидна небезпека заподіяння шкоди правам (ч. 1 ст. 117 

КАС України), неоднакове застосування норм матеріального права, що 

спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних 

правовідносинах (п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України), істотні для справи 

обставини, що не були і не могли бути відомі (п. 1 ч. 2 ст. 245 КАС України) 

тощо [213]. 

Не менший інтерес представляє класифікація оціночних понять за 

сферою їх поширення у системі права. Думка про можливість цього 

підтримується багатьма вченими. 

Зокрема, як зазначила Г.Є. Агеєва, що за вказаним класифікаційним 

критерієм можна виділити загальнопроцесуальні, міжгалузеві та галузеві 

оціночні поняття. До числа загальнопроцесуальних оціночних понять, на її 

погляд, відносяться ті, що пронизують всю систему процесуального права і 

так чи інакше присутні в кожному виді юридичного процесу. Міжгалузеві 

оціночні поняття вживаються в двох і більше суміжних галузях, що містять 

процесуальні норми; вони подібні предметом і методом правового 

регулювання. Однакові за способом вираження оціночні поняття можуть 

мати різні значення, свої індивідуальні функціональні особливості по 

специфічними галузевим характеристикам [35, c. 91]. 

Крім того, вважаємо слушним зауваження вченого про те, що 

специфіка предмета і методу суспільних відносин, які регулюються нормами 

конкретних галузей права, неминуче накладає відбиток на всі 

використовувані в галузі поняття, в тому числі і на оціночні: їх 

формулювання, розташування в структурі системи норм, функціональні 

особливості, специфіку тлумачення і т.д. [35, c. 93]. 

Схожим чином за вказаним критерієм оціночні поняття класифікує 

І.А. Тітко, поділяючи їх на 1) ті, що застосовуються в нормах як 
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матеріального, так і процесуального права; 2) ті, що застосовуються у 

процесуальному праві при регулюванні провадження як у справах декількох 

юрисдикцій; 3) ті, що використовуються виключно у одному процесі [23, 

c. 27]. 

Взявши до уваги уявлення згаданих вчених про класифікацію 

оціночних понять за сферою їх поширення у системі права, схиляємось до 

думки, що оціночні поняття у адміністративному судочинстві за цим 

критерієм мають поділятись на: 

а) загальноправові – «розумний строк», «неупередженість», «поважна 

причина», «добросовісність», «негайно», «невідкладно», «обґрунтованість» 

тощо; 

б) загальнопроцесуальні (у «судочинському» розумінні юридичного 

процесу) – «пряма або опосередкована заінтересованість в результаті 

розгляду справи», «шкода для розгляду справи», «неповний, неясний 

висновок експерта», «необґрунтований або такий, що суперечить іншим 

матеріалам справи або викликає сумніви в його правильності, висновок 

експерта», «всебічне, повне та об’єктивне дослідження доказів», «складність 

справи», «неоднакового застосування норм права», «різні за змістом судові 

рішення», «подібні правовідносини» тощо; 

в) ті, що використовуються у декількох галузях процесуального права, – 

«правдиві показання», «неможливість самостійно здійснювати захист своїх 

інтересів», «загальновідомі обставини», «добровільність визнання обставин», 

«строк, достатній для усунення недоліків позовної заяви», «правильне по суті 

рішення суду», «формальні міркування» тощо; 

г) галузеві – «заходи, необхідні для з’ясування всіх обставин у справі», 

«очевидні ознаки протиправності рішення, дії, бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень» тощо. 

Використання оціночного поняття, яким оперує КАС України, у інших 

процесуальних кодексах (його поширення у декількох або в усіх галузях 
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процесуального права) дозволяє розглянути можливість звернутись до 

практики тлумачення такого оціночного поняття судами (палатами судів) 

інших юрисдикцій. 

Наприклад, загальноправове оціночне поняття «розумний строк» 

можна тлумачити, зважаючи на роз’яснення, викладене у п. 3 Постанови 

Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків 

розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні 

правопорушення». Там встановлено, що розумним вважається, зокрема, 

строк, що є об’єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, 

прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою 

забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту 

[214]. 

Для правильного розуміння загально процесуального оціночного 

поняття «безпосереднє дослідження доказів» велике значення має правова 

позиція Судової палати у кримінальних справах ВС України щодо нього. 

Вона роз’яснила, що безпосередність дослідження доказів означає звернену 

до суду вимогу закону про дослідження ним всіх зібраних доказів шляхом 

допиту, огляду речових доказів, оголошення документів, відтворення 

звукозапису і відеозапису тощо, а докази, які не були предметом 

безпосереднього дослідження суду, не можуть бути визнані допустимими і 

враховані при постановленні судового рішення, крім випадків, встановлених 

законом (Постанова ВС України від 21 січня 2016 р. у справі № 5-249кс15) 

[215]. 

Також, для того, щоб встановити, чи є «неможливим» розгляд справи 

до вирішення іншої справи , що розглядається в порядку конституційного, 

адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального 

судочинства (оціночне поняття, що використовуються у декількох галузях 

процесуального права, зокрема у адміністративному судочинстві), слід 
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керуватись тлумаченням Судової палати у цивільних справах ВС України. В 

його основі лежить думка про те, що така «неможливість» має місце, якщо 

від результатів розгляду іншої справи залежить прийняття рішення у даній 

справі (Постанова ВС України від 7 жовтня 2015 р. у справі № 6-1367цс15) 

[216]. 

Разом з тим, під час використання актів тлумачення судів (судових 

палат) інших юрисдикцій має бути врахована специфіка оціночного поняття, 

якої воно набуло у відповідній галузі процесуального права. 

Крім вищенаведеного, вважаємо за необхідне охарактеризувати зміни 

щодо використання оціночних понять в адміністративному судочинстві у 

світлі його реформування. Як відомо Проект Закону про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів (далі – Законопроект) містить нову 

редакцію КАС України, яка передбачає запровадження багатьох 

новвовведень у порядок здійснення правосуддя в адміністративних справах. 

Вони тягнуть за собою використання нових понять, зокрема, оціночних. 

Наведемо декілька найбільш примітних у цьому зв’язку положень КАС 

України у редакції Законопроекту. 

Перш за все, варто констатувати, що із розширенням предмета 

правового регулювання збільшується кількість та різноманіття оціночних 

понять, а конкретизуються вони із застосуванням нових підходів. Зокрема, 

КАС України у редакції Законопроекту включає механізм запобігання та 

протидії зловживанню процесуальними правами. Встановлено, що учасники 

судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися 

процесуальними правами, а зловживання процесуальними правами не 

допускається (ч. 1 ст. 45 КАС України у редакції Законопроекту). Також 

вказується на те, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може 

визнати зловживанням процесуальними правами дії, які суперечать завданню 
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адміністративного судочинства, зокрема (ч. 2 ст. 45 КАС України у редакції 

Законопроекту) [217]: 

 подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є 

чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) 

для вирішення питання, яке вже вирішено судом, заявлення завідомо 

безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, які спрямовані 

на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи 

виконання судового рішення; 

 подання декількох позовів до одного й того ж відповідача 

(відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, або подання 

декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або 

вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом 

справ між суддями; 

 подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності 

предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; 

 необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог з метою 

зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи в якості 

відповідача (співвідповідача) з тією ж метою; 

 узгодження умов примирення, спрямованих на шкоду правам третіх 

осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у 

справі. 

Із зазначеного випливає, що оціночне поняття «зловживанням 

процесуальними правами» конкретизоване одночасно наведенням випадків, 

що ними охоплюються, та шляхом встановлення їх ознак. Однак, не можна 

залишити поза увагою те, що положення про зловживання процесуальними 

правами вводять чимало нових оціночних понять. 

На доповнення до того, зазначимо, що подібною є ситуація із 

правилами про спрощене позовне провадження. Зокрема, вони зобов’язують 

розглядати справи незначної складності у порядку спрощеного позовного 
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провадження. Для визначення того, чи відноситься та чи інша справа до 

«справ незначної складності», від суду вимагається врахувати декілька 

обставин, серед яких значення справи для сторін, чи становить розгляд 

справи значний суспільний інтерес та обсяг та характер доказів у справі, в 

тому числі чи потрібно у справі призначати експертизу, викликати свідків 

тощо. Водночас, встановлюється перелік категорій справ, які незначними не 

є за законом (ст. 257 КАС України у редакції Законопроекту) [217]. 

По-друге, створюється правова основа для залучення до розгляду 

справи експерта з питань права. Разом з тим, як експерт з питань права може 

залучатись особа, яка, серед іншого, є визнаним фахівцем у галузі права (ч. 1 

ст. 69 КАС України у редакції Законопроекту), що є оціночним поняттям. 

Поруч із цим, установлено, що висновок експерта у галузі права не є доказом, 

має «допоміжний (консультативний) характер» (ч. 1 ст. 113 КАС України у 

редакції Законопроекту). По-третє, вводяться оціночні поняття «достовірний 

доказ» та «достатність доказів» (статті 75 та 76 КАС України у редакції 

Законопроекту).  

Оціночні поняття активно використовуються у ході вдосконалення 

правил адміністративного судочинства, розширення та деталізація його 

правового регулювання супроводжується збільшенням їх кількості (появою 

нових та зміною вже існуючих), а також застосуванням різних підходів до їх 

конкретизації. 

Підбиваючи підсумки дослідження видів оціночних понять в 

адміністративному судочинстві України, наведемо їх класифікацію, а також 

висловимо декілька пов’язаних із нею зауважень. 

1. Оціночні поняття в адміністративному судочинстві України 

поділяються: 

за характером найбільш загальних властивостей та ознак, що складають 

їх зміст, на: 

 якісні; 
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 кількісні; 

 кількісно-якісні; 

залежно від предмету оцінювання – на ті, що відображають: 

 характеристики осіб; 

 часові величини; 

 показники якості; 

 дії; 

 способи; 

 обставини; 

 причини тощо; 

за ступенем конкретизації –на 

 неконкретизовані; 

 конкретизовані наведенням випадків, що ними охоплюються; 

 конкретизовані шляхом встановлення їх ознак; 

за наявністю (фактом) та способом тлумачення – на: 

 витлумачені, зокрема: 

а) залежно від способу тлумачення – на витлумачені наведенням 

випадків, що ними охоплюються; витлумачені шляхом встановлення їх 

ознак; 

б) залежно від обов’язковості акта тлумачення – на витлумачені у 

рішеннях ЄСПЛ, КС України, правових висновках ВС України (є 

загальнобов’язковими); витлумачені у постановах пленумів вищих 

спеціалізованих судів, насамперед Пленуму ВАС України, у тому числі за 

підсумками узагальнення судової практики (є обов’язковими до врахування); 

витлумачені у інших судових рішеннях, а також у доктринальних джерелах, 

професійних публіцистичних виданнях (не є обов’язковими); 

 невитлумачені. 

залежно від їх структури 

 прості 
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 складні 

за сферою їх поширення у системі права 

 загальноправові 

 загальнопроцесуальні (у «судочинському» розумінні юридичного 

процесу) 

 ті, що використовуються у декількох галузях процесуального права 

 галузеві. 

2. Конкретизація оціночних понять наведенням випадків, що ними 

охоплюються, так і 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. 

3. Часткове роз’яснення (часткова інтерпретація) може мати місце 

лише якщо акт тлумачення зачіпає лише частину оціночного поняття (це 

можливо, якщо предметом тлумачення є складне оціночне поняття, про які 

йтиметься нижче), але за результатами дослідження актів тлумачення 

положень КАС України ми таких випадків не виявили, а саме явище 

неповного тлумачення (викладення зразку розуміння одної частини 

оціночного поняття не у системному зв’язку із іншою) є скоріше відхиленням 

від правил тлумачення, аніж окремим його різновидом. 

4. Використання оціночного поняття, яким оперує КАС України, у 

інших процесуальних кодексах (його поширення у декількох або в усіх 

галузях процесуального права) дозволяє розглянути можливість звернутись 

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. 
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Висновки до розділу 2: 

 

1. Окреслено ознаки оціночних понять в адміністративному 

судочинстві: 

1) кількість ознак, що формують зміст оціночного поняття є сталим, 

але вказані ознаки за своїм призначенням є розпливчастими та не досить 

чіткими. Наприклад, виходячи з реальної можливості з’ясувати і вказати не 

вказане в позовній заяві місце проживання відповідача, один суддя визнає 

відповідний термін залишення заяви без руху розумним, інший – ні. 

2) оціночні поняття є абстрактними поняттями, тобто такими, дефініції 

яких отримані шляхом абстрагування або відволікання від несуттєвих ознак, 

властивостей, характеристик; абстрактно протилежних конкретному. Іншими 

словами, абстрактне поняття несе в собі абстрактне смислове навантаження, 

без з’ясування несуттєвих аспектів. Оціночні поняття в праві фіксують 

найбільш загальні ознаки явищ. 

3) 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. Тобто фактичні обставини адміністративної 

справи та інші (наприклад, моральні) обставини 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). 

4) точність та правильність визначення змісту оціночних понять 

адміністративного судочинства в процесі їх застосування залежить не тільки 

від конкретних обставин справи, а також і від рівня правосвідомості особи, 

яка застосовує правову норму (як правило суддя адміністративного суду), від 

її професійного рівня та ступеня процесуальної незалежності.  

5) оціночне поняття має не виключно адміністративно-процесуальну 

природу, а змішану, як правило, юридико-етичну (морально-правову). 
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Оціночні адміністративно-процесуальні поняття іноді збігаються з 

поняттями моралі (добросовісно, розсудливо, пропорційно, своєчасно тощо). 

З цієї причини відповідні оцінки здатні набувати аксіологічний характер. 

6) зміст оціночного поняття в адміністративному судочинстві фактично 

визначається суб’єктом правозастосування (як правило, адміністративний 

суд) у межах адміністративного розсуду, які окреслені Кодексом 

адміністративного судочинства України та шляхом застосування 

імперативного методу правового регулювання. 

7) 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. 

2. Встановлено, 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. 

3. Обґрунтовано, що основними функціями оціночних понять в 

адміністративному судочинстві є: 1) участь у правовому оформленні 

дискреційних повноважень адміністративного суду; 2) участь у забезпеченні 

гнучкості правового регулювання питань адміністративного судочинства; 

3) економія правових засобів, що використовуються для регулювання 

адміністративного судочинства; 4) полегшення розуміння положень 

законодавства про адміністративне судочинство; 5) осучаснення 
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законодавства про адміністративне судочинство; 6) зближення положень 

законодавства про адміністративне судочинство із нормами моралі [199]. 

4. Доведено, що оціночні поняття в адміністративному судочинстві є 

інструментами, за допомогою яких здійснюється індивідуальне регулювання 

питань здійснення адміністративного судочинства. На них ґрунтуються 

положення законодавства про адміністративне судочинство, які 

запроваджуються для надання адміністративним судам дискреційних 

повноважень із одночасним їх обмеженням відповідними критеріями, за 

якими визначається можливість та/або спосіб використання таких 

повноважень. 

Застосовуючи положення, яке містить оціночне поняття, 

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

оціночне поняття, так і на орієнтири, що дозволяють правильно з’ясувати 

зміст оціночного поняття (правові принципи, що підлягають застосуванню, 

судову практику, яка містить зразки тлумачення цього оціночного поняття 

тощо).  

5. 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, мають використовуватись оціночні 

поняття. Разом з 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. 

6. Встановлено, що обсяг оціночних понять в адміністративному 

судочинстві, через його невизначеність, може охопити явища суспільного 
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життя як такі, що існують у момент запровадження норми права із 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 

властивість оціночного поняття дозволяє уникнути появи нових положень 

або зміни чинних, якщо це не є виправданим. 

7. Обґрунтовано, що принципами дії оціночних понять в 

адміністративному судочинстві є: 1) обґрунтованість використання 

оціночних понять у положеннях законодавства про адміністративне 

судочинство; 2) відповідність свободи розсуду адміністративного суду 

потребі у максимальному врахуванні індивідуальних особливостей 

адміністративної справи; 3) максимальна конкретизація оціночного поняття у 

законодавстві про адміністративне судочинство; 4) обґрунтованість та 

мотивованість рішення адміністративного суду про віднесення тих чи інших 

явищ, що мають юридичне значення, до обсягу оціночного поняття; 

5) 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 у адміністративному 

судочинстві. 

8. Здійснено класифікацію оціночних понять в адміністративному 

судочинстві України за наступними критеріями: 

за характером найбільш загальних властивостей та ознак, що складають 

їх зміст, на: 

 якісні; 

 кількісні; 

 кількісно-якісні; 

залежно від предмету оцінювання – на ті, що відображають: 
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 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: 

а) залежно від способу тлумачення – на витлумачені наведенням 

випадків, що ними охоплюються; витлумачені шляхом встановлення їх 

ознак; 

б) залежно від обов’язковості акта тлумачення – на витлумачені у 

рішеннях ЄСПЛ, КС України, правових висновках ВС України (є 

загальнобов’язковими); витлумачені у постановах пленумів вищих 

спеціалізованих судів, насамперед Пленуму ВАС України, у тому числі за 

підсумками узагальнення судової практики (є обов’язковими до врахування); 

витлумачені у інших судових рішеннях, а також у доктринальних джерелах, 

професійних публіцистичних виданнях (не є обов’язковими); 

 невитлумачені. 

залежно від їх структури: 

 прості 

 складні 

за сферою їх поширення у системі права: 

 загальноправові 
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 загальнопроцесуальні (у «судочинському» розумінні юридичного 

процесу) 

 ті, що використовуються у декількох галузях процесуального права 

 галузеві. 

9. Аргументовано, що конкретизація оціночних понять наведенням 

випадків, що ними охоплюються, так і 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. 

10. Часткове роз’яснення (часткова інтерпретація) може мати місце 

лише якщо акт тлумачення зачіпає лише частину оціночного поняття (це 

можливо, якщо предметом тлумачення є складне оціночне поняття, про які 

йтиметься нижче), але за результатами дослідження актів тлумачення 

положень КАС України ми таких випадків не виявили, а саме явище 

неповного тлумачення (викладення зразку розуміння одної частини 

оціночного поняття не у системному зв’язку із іншою) є скоріше відхиленням 

від правил тлумачення, аніж окремим його різновидом. 

11. Встановлено, що використання оціночного поняття, яким оперує 

КАС України, у інших процесуальних кодексах (його поширення у декількох 

або в усіх галузях процесуального права) дозволяє розглянути можливість 

звернутись 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. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ 

ПОНЯТЬ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ 

 

 

Практичний аспект оціночних понять в адміністративному судочинстві, 

перш за все, пов’язаний із їх тлумаченням. Перед тим, як безпосередньо 

перейти до висвітлення проблемних питань тлумачення положень 

адміністративно-процесуального законодавства з оціночними поняттями, 

варто зупинитися на характеристиці тлумачення адміністративно-

процесуального законодавства в цілому. Слід зазначити, що проблематика як 

тлумачення законодавства в цілому, так і галузевого законодавства 

привертала увагу вітчизняних вчених-юристів. Серед авторів, 

фундаментальні праці яких були безпосередньо присвячені відповідному 

питанню, слід виділити: Л.І. Чулінду, А.О. Селіванова, М.І. Смоковича, А. 

Булгаа, Ю.М. Тодику, С.С. Алексєєва, Ю. Власова, О.В. Веренкіотову, С. 

Федик, А. Піголкіна, О.Ф. Черданцева, Л.Г. Матвєєва, Д.М. Михайлович, 

П.М. Рабіновича, Є.А. Гетьмана, О.Ф. Скакун, Н. Оніщенко, І. Турчин-

Кукаріна та ін. Варто також зазначити, що в наявності й достатня кількість 

наукових робіт, безпосередньо присвячених тлумаченню галузевого 

законодавства (наприклад, податкового – І.Л. Самсіна, О.Г. Глухого, 

кримінального процесуального – І.В. Тітка, О.В. Капліної, соціального 

забезпечення – О.В. Лавріненко, трудового – О. Близнюка, В. Шаповала, 

М.В. Савчина, конституційного – І.Д. Сліденка тощо). Навіть деякі аспекти 

тлумачення адміністративного законодавства привернули увагу вчених-

адміністративістів (наприклад, О.І. Костенко, В.А. Біленка, І.Л. Самсіна, Т.О. 

Коломоєць, П.С. Лютікова, В.В. Ігнатенка та ін. [3]. В тім безпосередньо 

проблематиці тлумачення законодавства, зокрема адміністративно-

процесуального, з оціночними поняттями поглиблена увага й досі не 
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приділялася, хоча їх тлумачення має свою специфіку. Аналіз специфічно-

довідникової правової джерельної бази дозволяє стверджувати, що 

тлумачення розглядається як «інтелектуально-вольова діяльність, спрямована 

на з’ясування і роз’яснення волі законодавця, матеріалізованої у нормі права, 

а також результати такої діяльності» [218, с. 80]. Отже, вже із самого 

визначення можна виокремити кілька важливих ознак тлумачення: 1) це 

інтелектуально-вольова діяльність (діяльність певного суб’єкта, пов’язана із 

його інтелектом та волею). Слід зазначити, що у джерелах чітко зазначається, 

що це вид саме діяльності і навіть інколи пропонується вживання терміну 

«право тлумачна діяльність» (наприклад, роботи О.В. Веренкіотової [219, с. 

22]). 2) це діяльність, яка фактично поєднує дві складові, а саме: з’ясування 

та роз’яснення волі законодавця, тобто ці дві складові єдиної діяльності, які 

характеризують «усвідомлення для себе» (самим суб’єктом тлумачення для 

себе) та «розкриття для інших» (суб’єктом тлумачення для інших) [220, с. 

142]; 3) цільова спрямованість тлумачення – спрямованість на «правильне та 

однакове розуміння та застосування на практиці актів законодавства» [221, с. 

52]. В тім слід зазначити, що й до цього часу (за умови відсутності 

загальновизнаної єдиної теорії тлумачення, хоча й наявні роботи Т.В. 

Кашаніної, в т.ч. й галузевого законодавства [222]), спостерігається у 

правовій науці розмаїття підходів до розуміння тлумачення, а саме: а) як 

особливого розумового процесу, спрямованого на з’ясування норм права 

(наприклад, роботи Д.М. Михайловича, І.Я. Дюрягіна, М.М. Коркунова та ін. 

[223; 224]; б) як процесу роз’яснення правових приписів (наприклад, роботи 

В.М. Сирих, М.Д. Шаргородського та ін. [225, с. 18; 226, с. 415-416]; в) як 

процесу поєднання з’ясування та роз’яснення правових приписів (наприклад, 

роботи С.С. Алексєєва та М.М. Вопленка та ін. [41; 227]. Окрім того, як 

слушно зазначає О.В. Капліна, аналізуючи наявні у правовій науці підходи до 

тлумачення актів законодавства, в наявності й ті, які передбачають його 

розгляд самого по собі як «сукупності прийомів та способів, які 
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використовуються для того, щоб зрозуміти «твори людського духу» [228, с. 

18-19], «встановити зміст правових приписів», як «особливий вид юридичної 

практики» (наприклад, роботи Є.В. Васьковського, Д.О. Басангова та ін. [229, 

с. 21; 230, с. 27-28]. Окрім того, непоодинокими є випадки ототожнення у 

правовій науці тлумачення актів законодавства із інтерпретаційним 

процесом, із правозастосуванням, юридичною практикою тощо. Незважаючи 

на те, що всі вищезазначені поняття начебто охоплюють дуже близькі за 

змістом процеси, в той же час вести мову про те, що все вищезазначене 

термінологічне розмаїття позначає один і той же процес (у повному обсязі) 

говорити неможна. Безперечно, всі вищезазначені поняття певним чином 

характеризують процеси, які є дотичними до тлумачення, в тім їх не варто 

ототожнювати, бо вони все ж таки визначають окремі, різні за змістом, 

формою, результатами процеси. Так, співвідношення тлумачення і з’ясування 

свідчить про те, що вони співвідносяться як ціле і частина, оскільки 

з’ясування – це «дослідження, зроблення чогось зрозумілим, визначення, 

встановлення чогось на підставі певних ознак, відмінностей тощо, пояснення 

чогось» [168], тобто фактично мова йде про інтелектуально-розумову 

діяльність особи, зорієнтовану на те, щоб самій усвідомити зміст правового 

припису.  

Аналогічним є й співвідношення тлумачення та роз’яснення, а саме як 

цілого і частини, оскільки останнє зорієнтоване на «сприяння, внесення 

якості стосовно чогось для інших», воно можливе після того, як особа 

з’ясувала для себе й те, що вона з’ясувала, вона доводить до відома, «вносить 

ясність» іншим. Отже, ототожнення тлумачення актів законодавства окремо 

ні зі з’ясуванням, ні з роз’ясненням не може бути, оскільки лише у 

сукупності з’ясування та роз’яснення фактично формують процес 

тлумачення. 

Не варто ототожнювати тлумачення актів законодавства й із 

правозастосуванням, оскільки в даному випадку вже тлумачення виступає 
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складовою частиною процесу застосування. Беручи до уваги визначення 

правозастосування як «регламентованої процедурно-процесуальними 

нормами владно-організуючої діяльності уповноважених суб’єктів, яка 

полягає в індивідуалізації відповідних правових приписів стосовно 

конкретних осіб, життєвих випадків в акті застосування» [220, с. 388-389], 

цілком зрозумілим стає, що відповідна індивідуалізація є неможливою без 

з’ясування змісту норми права, встановлення «юридичної основи справи» 

[221, с. 35]. Варто погодитися із О.Ф. Черданцевим, О.І. Костенко у тім, що 

тлумачення є не просто складовою процесу правозастосування, а його 

невід’ємною складовою, бо «без тлумачення неможна взагалі уявити 

правозастосування як таке» [164, с. 34]. Необхідно підтримати точку зору 

С.Г. Стеценка у тім, що тлумачення не варто ототожнювати й із право 

розумінням [231, с. 176], оскільки від того, як суб’єкт розуміє той чи інший 

правовий припис, від цього буде залежати і подальше його тлумачення. В тім 

дискусійним у правовій науці є зв’язок право розуміння саме із його 

пізнанням (наприклад, роботи П.М. Рабіновича, М.І. Козюбри та ін., які 

пропонують дещо змінити акцент у співвідношенні право розуміння та 

пізнання, в тім абсолютно згодні із тим, що не варто ототожнювати 

тлумачення та право розуміння [232, с. 5]). У будь-якому разі слід погодитися 

із тим, що «розуміння права суб’єктом тлумачення є первинною 

характеристикою, базисом відповідного тлумачення» [233, с. 16-18], а отже 

цілком логічним є їх розмежування. 

Досить часто у новітніх публіцистичних правових джерелах з 

проблематики тлумачення актів законодавства можна зустріти ототожнення 

останнього із «юридичною конкретизацією» [234, с. 375], в тім, не зважаючи 

на їх певну схожість, на перший погляд, це все ж таки різні процеси, а отже їх 

ототожнення є помилковим (І.П. Косцова, щоправда, демонструє більш 

деталізовану позицію щодо цього питання: «це поняття не тотожні, хоча у 

практичній діяльності із системного тлумачення норм права між ними досить 
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важко провести межу, бо конкретизація відіграє роль основного завдання та 

правового засобу тлумачення, а останнє виступає результатом конкретизації 

оціночної норми права» [235, с. 15]). Пояснити це можна так: у процесі 

юридичної конкретизації відбувається видання «правоположень», які 

фактично обмежені змістом конкретної норми права, з метою уточнення, 

деталізації, конкретизації якої приймаються, однак, які в той же час містять у 

собі «новий елемент деталізації у регулюванні суспільних відносин, який 

чітко не виражений у відповідній правовій нормі» [236, с. 10]. В той же час, 

як вже зазначалося, у процесі тлумачення взагалі відсутній елемент нової 

нормотворчості (щоправда, можна зустріти наукові роботи, в яких 

тлумачення, зокрема «виправляюче судове тлумачення», розглядається як 

таке, що може «виходити за межі букви та смислу закону», в результаті чого 

утворюються «оціночні прогалини», які відновлюються шляхом застосування 

аналогії закону або аналогії права, а ця діяльність, зокрема суду, за своєю 

сутністю та природою є правотворчістю, яка «не суперечить принципу 

розподілу влад, хоча і має свої межі, які визначаються на основі методології 

справедливості, розумності, добросовісності та інших засад принципу 

верховенства права» [237, с. 7-8]. 

І, нарешті, непоодинокими є випадки ототожнення у правовій науці 

тлумачення й інтерпретації правових приписів. Аналіз різноманітних джерел 

дозволяє стверджувати, що у більшості своїй вони розгуляються не просто в 

якості складових суміжного понятійного ряду, а як синоніми. При цьому 

інтерпретацією пропонують розглядати у вузькому розумінні («розкриття, 

розшифрування змісту, який стоїть за очевидним змістом») [238, с. 18] та у 

широкому розумінні («як опанування реальності за допомогою значущих 

висловів» [221, с. 30]). Хоча можна зустріти й висловлювання щодо 

доцільності розмежування інтерпретації та тлумачення, оскільки тлумачення 

є вужчим у порівнянні із інтерпретацією, бо воно «не повинно виходити за 

межі смислу норми права, який на можна виявити за допомогою простого 
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причитування тексту. В той же час інтерпретація … це методологічний 

прийом, за допомогою якого з’ясований (розтлумачений) текст подається 

назовні, аплікується на підставі власного, суто суб’єктивного досвіду та 

практики автора» [228, с. 28]. Іншими словами, інтерпретація – це не лише 

«виявлення змісту норми права, а й з’ясування власного бачення» [221, с. 28]. 

Втім аналіз етимології назв «інтерпретація» (лат. interpretatio) та 

«тлумачення» (лат. interpretation), їх загальномовне значення все ж таки 

свідчить на користь їх синонімічного розуміння. Підтверджує цю тезу й 

аналіз галузевих наукових, навчальних джерел, у більшості з яких вчені-

адміністративісти одночасно використовують два терміни – «тлумачення» 

(«інтерпретація»), «тлумачні акти» («акти тлумачення») й «інтерпретаційні 

акти», «різновид адміністративного розсуду, пов’язаний із тлумаченням 

(інтерпретацією)» тощо. Так, наприклад, Т.О. Коломоєць в «Адміністративне 

право України. Академічний курс», аналізуючи види адміністративного 

розсуду, виокремлює розсуд інтерпретаційного (тлумачного) виду [53, с. 41]. 

Такої ж позиції дотримується й С.Г. Стеценко [239, с. 74-82]. О.І. Костенко у 

своїй роботі «Тлумачення актів адміністративного законодавства», 

виокремлюючи специфічні ознаки тлумачення актів адміністративного 

законодавства, серед інших, виокремлює й специфіку форм фіксації 

результатів тлумачення, зазнаючи, що такими є «акти інтерпретації» [170].  

О.Г. Глухий, аналізуючи співвідношення розсуду судді 

адміністративного суду й застосування оціночних понять податкового права 

України при вирішенні податкових спорів, зазначає, що «судді, як 

інтерпретатори законів, повинні поважати сформульовану в законі волю 

законодавця. Тому тлумачення суддями закону має залежати від дослівного 

його тексту та регулятивної волі законодавця» [13, с. 32]. Це його 

твердження базується на аналізі робіт В.В. Городовенка [240, с. 82]. Це 

дозволяє стверджувати, що розуміння тлумачення й інтерпретації в даному 

випадку ототожнюються. 
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Всі ці положення у повній мірі стосуються й тлумачення положень 

адміністративно-процесуального законодавства з оціночними положеннями. 

Це різновид галузевого тлумачення, яке поєднує ознаки, притаманні 

тлумаченню взагалі, та специфічні ознаки, обумовлені особливістю об’єкта і 

предмета тлумачення. Аналіз наявних джерел свідчить, що вчені-

адміністративісти виділяють такі особливі ознаки тлумачення 

адміністративного законодавства, які притаманні й тлумаченню 

адміністративно-процесуального законодавства: по-перше, це різновид 

галузевого тлумачення із специфічним об’єктом, яким є адміністративно-

процесуальне законодавство, а його положення з оціночними поняттями є 

його предметом. Саме специфіка об’єкта і предмета багато у чому зумовлює 

специфіку і тлумачення. Безперечно, варто зазначити, що в сучасній 

вітчизняній адміністративно-правовій науці дискусійним є питання, чи є 

адміністративно-процесуальне право, а відповідно і законодавство, 

самостійною галуззю права, а відповідно і законодавства, чи все ж таки лише 

підгалуззю. Не повторюючи положення, які вже знайшли своє втілення у 

роботі, слід зазначити, що це зумовлене розумінням адміністративного 

процесу. Повторюючи тезу про те, що адміністративний процес слід розуміти 

як синонім адміністративного судочинства, а адміністративно-процесуальне 

право як сукупність норм із притаманними ознаками самостійної галузі права 

(предмет, метод, система, джерела), адміністративне законодавство як 

самостійну галузь законодавства, а отже можна зробити висновок про те, що 

тлумачення адміністративного законодавства – це самостійний різновид 

галузевого тлумачення.  

По-друге, це різновид процесуального тлумачення, що також 

зумовлене його об’єктом і предметом. На відміну від тлумачення положень 

адміністративного законодавства в цілому, яке за відповідною ознакою є 

особливим, комплексним. полі структурним, оскільки передбачає поєднання 

матеріальних, процедурних, процесуальних правових приписів, для 
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тлумачення актів адміністративно-процесуального законодавства 

характерним є акцент саме на процесуальні приписи. Втім адміністративно-

процесуальне законодавство має певні специфічні ознаки, які істотно 

впливають і на його тлумачення. До таких ознак можна віднести: 1) 

спрямованість на вирішення завдань адміністративного судочинства; 2) 

покликані забезпечити своєчасний, неупереджений, повний, всебічний 

розгляд та розв’язування адміністративними судами адміністративних справ; 

3) фіксують норми, які є засобом реалізації матеріальних норм фінансового, 

податкового, земельного, екологічного та інших галузей права; 4) виконання 

закріплених у ньому норм забезпечується різними правовими заходами, в т.ч. 

й адміністративно-процесуальними [241, с. 38-39]. Варто зазначити, що 

адміністративно-процесуальні норми застосовуються (а відповідно й 

законодавство) тоді, коли «виникає потреба розгляду та вирішення 

адміністративними судами публічно-правових спорів на основі матеріальних 

норм адміністративного та деяких інших галузей права» [241, с. 38].  

Безперечно, у процесі тлумачення адміністративно-процесуального 

законодавства з оціночними поняттями в поле зору суб’єкта потрапляє 

законодавство і матеріальне, і процесуальне (при цьому щодо першого – не 

тільки адміністративне, і це одна із головних ознак відповідного 

тлумачення), однак його варто розглядати саме як вид процесуального 

тлумачення, беручи до уваги домінуючу складову законодавства, приписи 

якого потрапляють у поле зору суб’єкта тлумачення, а також його прив’язку 

до того виду діяльності суб’єкта, під час якої це тлумачення відбувається. 

Саме у процесі процесуальної діяльності відбувається відповідне 

тлумачення. Так, наприклад, О.Г. Глухий, акцентуючи увагу на питаннях 

застосування оціночних понять податкового права України при вирішенні 

податкових спорів в порядку адміністративного судочинства, зазначає, що 

суддя має справу з відповідними поняттями, які зафіксовані у Податковому 

кодексі України, як-то: «зручність сплати податків», «нейтральність 
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оподаткування», «звичайна ціна», «соціальна справедливість» тощо [13, с. 

153]. Тлумачення ж цих понять відбувається саме під час процесуальної 

діяльності, регламентованої нормами адміністративно-процесуального права. 

Відповідне тлумачення має саме процесуальний характер і у цьому є 

подібним до тлумачення кримінального процесуального законодавства, 

цивільно-процесуального законодавства (саме в аспекті регламентації 

діяльності, пов’язаної із застосуванням, саме галузевими процесуальними 

нормами, щоправда, для цих різновидів характерним є чітка орієнтація їх на 

«обслуговування» відповідних моно галузевих матеріальних правових норм).  

По-третє, це різновид судового тлумачення (за обов’язковим 

суб’єктом), можна навіть назвати його професійним тлумаченням, оскільки 

суб’єктом виступає особа із фаховими знаннями та професійними 

компетентностями. Цього виду тлумачення приділяється чимало уваги в 

сучасній правовій науці, про що свідчить поява цілої низки наукових, в т.ч. й 

дисертаційних, робіт (наприклад, М.І. Смоковича [237], В.Г. Ротаня [190], 

А.Г. Манукян [242], І.Л. Самсіна, А.Г. Яреми [190], С.В. Шевчука [243] та 

ін.). Саме у цьому аспекті відповідне тлумачення можна порівнювати з 

рештою різновидів тлумачення, оскільки тлумачення здійснює професійний 

суддя, щоправда не суддя адміністративного суду. За цією ознакою цілком 

його можна порівнювати й із тлумаченням законодавства з оціночними 

поняттями, яке здійснює Конституційний Суд України, щоправда, слід знову 

ж таки враховувати як особливість самого суб’єкта тлумачення, так і об’єкта 

та предмета відповідного тлумачення. В той же час відповідне тлумачення 

потрібно відмежовувати від тлумачення адміністративно-деліктного 

законодавства з оціночними поняттями.  

У вітчизняній правовій науці неодноразово зверталася увага на 

специфіку відповідного тлумачення (наприклад, роботи В.К. Колпакова, О.В. 

Кузьменко, Т.О. Коломоєць, О.І. Костенко, В.А. Біленка, В.В. Гордєєва, О.І. 

Миколенка та ін.). Так, наприклад, Т.О Коломоєць та В.А. Біленко, ґрунтовно 
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аналізуючи відповідну проблематику, формують приблизний перелік 

оціночних понять в адміністративно-деліктному законодавстві України, в 

т.ч.: «доцільність», «хворобливий стан», «малозначність вчиненого діяння», 

«при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин», «напіввільні умови», 

«грубе порушення», «образливе чіпляння», «спокій громадян», «злісна 

непокора», «в можливо короткий строк», «у виняткових випадках», «з 

особливою потребою» тощо [244, с. 81]. Слід одразу ж зазначити, що 

суб’єктом відповідного тлумачення може бути й несудовий суб’єкт (ст. 213 

КпАП України). Отже, поряд із судовим тлумаченням, має місце й 

позасудове тлумачення адміністративно-деліктного законодавства з 

оціночними поняттями, суб’єкт якого не обов’язково повинен мати 

юридичну освіту (наприклад, відсутні чіткі вказівки щодо цього питання 

відносно членів адміністративних комісій, про це дуже ґрунтовно висвітлено 

у роботах О.І. Миколенка та його учнів [245, с. 140-146]). Саме тому, 

називати в цілому тлумачення адміністративно-деліктного законодавства з 

оціночними поняттями судовим буде не зовсім коректним з огляду на 

суб’єктний склад тлумачення. Судовим буде лише та його складова, розгляд 

справ про відповідні правопорушення яких передбачено, а відповідно й 

здійснюється лише в судовому порядку. Втім його також слід дещо 

відмежовувати від тлумачення адміністративно-процесуального 

законодавства з оціночними поняттями, оскільки все ж таки є своєрідним сам 

суб’єкт тлумачення (хоча це і судове тлумачення, проте різні суди, судді, 

суди різних ланок судової системи здійснюють його).  

Відповідне тлумачення слід відмежовувати й від тлумачення 

адміністративно-процедурного законодавства з оцінними поняттями, яке 

здійснюється спеціальним суб’єктом із наявними спеціальними знаннями (не 

завжди правовими, а, наприклад, з питань сільського господарства, безпеки 

дорожнього руху, земельного кадастру, охорони праці, енерговикористання 

тощо), професійними компетентностями (і у цьому аспекті його можна 
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вважати професійним), однак не суддями. По-четверте, публічно-правовий 

характер, що зумовлене специфікою самих правовідносин, зокрема 

адміністративно-процесуальних, адміністративним спором, щодо якого вони 

виникають, а також обов’язковою участю у відносинах суб’єкта владних 

повноважень – суб’єкта публічної адміністрації, рішення, дії чи бездіяльність 

якого оскаржують ся до адміністративного суду (ч. 2 ст. 2 КАС України).  

Варто підтримати авторів підручника «Курс адміністративно-

процесуального права України. Загальна частина» С.В. Ківалова, І.О. 

Картузову, А.Ю. Осадчого у тому, що «адміністративний суд, виступаючи 

державно-владним органом, здійснює найважливішу функцію держави – 

правосуддя і реалізує в своїх рішеннях державну владу. Проте, зводити 

відносини суду та учасників судочинства тільки до влади та підпорядкування 

буде також не зовсім вірним та нереальним. Суд вирішує головне питання 

справи не тільки тому, що він вправі це робити. Він зобов’язаний це зробити, 

й тому, що сторони мають право на правосуддя, тому, що вони вимагають від 

суду правосуддя, тому, що він перед державою повинен це зробити [241, с. 

41], а саме – «захистити права, свободи, інтереси фізичних осіб, інтереси та 

права юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з 

боку владного суб’єкта при здійсненні ним владних управлінських 

повноважень» [241, с. 41].  

По-п’яте, специфіка зовнішніх форм фіксації (виразу) предмету 

тлумачення. Вже зазначалося про своєрідність джерельної бази тлумачення. 

Безперечно, кожне галузеве тлумачення відрізняється й своєю джерельною 

базою, однак варто чітко усвідомлювати, що ця особливість достатньо повно 

(можливо і надмірно) знаходить свій прояв саме у цьому різновиді 

тлумачення, що, перш за все, пов’язане із специфікою самого предмету і 

об’єкту тлумачення як результату нормотворчості, правозастосування 

значної кількості суб’єктів публічної адміністрації. І мова йде не лише про 

положення КАС України та значної кількості законодавчих актів, а про 
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величезну кількість різноманітних підзаконних нормотворчих актів, 

індивідуальних актів правозастосування. Окрім того не варто забувати, що у 

поле зору суб’єкта тлумачення можуть потрапити й акти-роз’яснення, 

інтерпретаційні акти. Більше того, це можуть бути як акти національного 

законодавства, так і європейські та міжнародно-правові акти. Безперечно, 

розмаїття та чисельність джерельної бази тлумачення притаманна й іншим 

видам галузевого тлумачення, однак особливість завдань адміністративного 

судочинства, концентрація його на діях, бездіяльності, рішеннях чисельних 

різноманітних суб’єктів публічної адміністрації істотно збільшує відповідну 

джерельну базу як кількісно, так і урізноманітнює змістовно та за формами 

фіксації. Тим більше, що «обслуговуюче» призначення адміністративно-

процесуального законодавства, істотно розширює межі дії відповідної 

джерельної бази за рахунок матеріально-правової її складової. Ці та інші 

ознаки (в т.ч. й типові ознаки тлумачення, виділені у вітчизняній правовій 

науці й такі, що отримали схвальну оцінку у більшості вчених-юристів) й 

формують ресурс тлумачення адміністративно-процесуального 

законодавства з оціночними поняттями, обумовлюють його значення для 

правозастосування в цілому. 

Варто зупинитися на проблемних питаннях тлумачення 

адміністративно-процесуального законодавства з оціночними поняттями, 

спробувати їх проаналізувати та запропонувати можливі шляхи їх вирішення. 

Умовно спробуємо розподілити проблемні питання відповідного 

тлумачення на кілька груп, а саме: 1) проблемні питання, пов’язані з 

об’єктом та предметом тлумачення; 2) ті, що пов’язані з суб’єктом 

тлумачення; 3) ті, що пов’язані з методикою, стандартизацією тлумачення. 

Стосовно перших варто зазначити, що суб’єкту тлумачення необхідно 

концентрувати свою увагу не тільки на положеннях КАС України, а й значної 

кількості законодавчих, підзаконних актів. Задля з’ясування змісту положень 

для себе та роз’яснення для інших йому необхідно звертатися до 
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різноманітних актів, які містять узагальнення практики вирішення 

аналогічних або ж суміжних питань, роз’яснювальних положень. Так, 

наприклад, Т.О. Коломоєць та П.С. Лютіков, аналізуючи проблемні питання 

тлумачення оціночних понять в адміністративному судочинстві як складової 

вітчизняної правозастосовної практики, роблять вказівку на те, що суб’єкти 

тлумачення мають зосереджувати свою увагу на Рекомендаціях Президії 

Вищого адміністративного суду України, Інформаційних листах Вищого 

адміністративного суду України, Постановах Пленуму Вищого 

адміністративного суду України тощо [24, с. 50-51]. І це цілком зрозуміло, 

враховуюче те, що саме у цих документах подається узагальнений аналіз 

практики розгляду тих чи інших підсудних саме адміністративним судам 

справ, в т.ч. й пов’язані з оціночними поняттями, питання та формулюються 

рекомендації щодо їх вирішення. Наприклад, у разі наявності у предметі 

тлумачення «визначення з використанням абстрактних суджень, яким також 

притаманний абстрактний момент», у Постанові Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 06 березня 2008 року № 2 «Про практику 

застосування адміністративними судами окремих положень КАС України під 

час розгляду адміністративних справ» зазначено, зокрема щодо застосування 

ч. 3 ст. 14 КАС України (у частині тлумачення вимоги «особи щодо 

включення доказу, який є фальшивим, на її думку»), що у даному випадку 

«фальшивим доказ може вважатися тільки у такому випадку, коли ознаки 

такої фальшивості видно неозброєним оком (є очевидним для будь-якої 

особи, без потреби використання спеціальних знань, проведення експертизи 

тощо) або така фальшивість переконливо (безсумнівно) підтверджена 

іншими доказами у справі» [24, с. 51].  

Варто підтримати авторський колектив підручника «Загальне 

адміністративне право» за загальною редакцією І.С. Гриценка у тому, що 

постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України є «своєрідним 

джерелом права, оскільки більш чітко висвітлюють питання юрисдикції 
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адміністративних судів, роз’яснюють положення чинного законодавства 

щодо визначення ключових питань» [94, с. 116], в т.ч. й оціночних 

(наприклад, Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 

25 червня 2009 року № 1 «Про судову практику розгляду спорів щодо статусу 

біженців, видворення іноземців чи особи без громадянства з України та 

спорів, пов’язаних із перебуванням іноземця та особи без громадянства в 

Україні»). 

Можна звернути увагу на те, що згідно п. 6 ч. 2 ст. 17 КАС України 

компетенція адміністративних судів поширюється на спори щодо 

правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом референдуму. Узагальнений 

аналіз практики розгляду відповідної категорії справ, поданий в 

«Узагальненнях Вищого адміністративного суду України щодо особливостей 

провадження у справах за адміністративними позовами з приводу 

оскарження дій або бездіяльності кандидатів, їхніх довірених осіб, партій 

(блоку), місцевої організації партії, інших учасників виборчого процесу, 

пов’язаних з підкупом виборців» (на підставі вивчення рішень судів, 

ухвалених у 2012-2014 рр.), дозволяє виявити проблемні питання у вирішенні 

відповідних справ та «сприяє виробленню єдиного підходу до вирішення 

таких справ та підвищення якостей їх розгляду» [246], в т.ч. й щодо 

тлумачення приписів із оціночними поняттями. Наприклад, зазначається, що 

одним із проблемних питань під час розгляду відповідної категорії справ є 

з’ясування судом фактів «здійснення непрямого підкупу виборців через 

юридичні особи, зокрема благодійні фонди, громадські організації тощо» 

[246]. Зокрема це стосується розмежування «благодійної діяльності народних 

депутатів як громадян України з їхніми обов’язками і повноваженнями як 

діючих народних депутатів відповідно до вимог Закону України «Про статус 

народного депутата України».  

Незважаючи на те, що засади благодійництва та благодійної діяльності 

законодавчо регламентовані, в тім щодо народних депутатів України це 
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питання залишається відкритим й опосередковано словосполученнями типу 

«обов’язок підтримувати зв’язок з виборцями» з використанням 

різноманітних форм і методів, «підтримувати виборців через юридичні 

особи».  

За підсумками узагальнень судової практики пропонується враховувати 

наступне: «ініціювання, створення або керування народними депутатами 

будь-якими програмами, проектами, акціями тощо, що здійснюється без 

участі юридичних осіб публічного права – держави Україна, територіальних 

громад, державних органів, органів місцевого самоврядування, коли вони 

діють у цивільних відносинах як юридичні особи, а також юридичних осіб, 

яким делеговано здійснення компетенції державного (або комунального) 

органу, або інші публічно-правові функції – за кошти благодійних 

організацій або інших юридичних осіб приватного права, не пов’язано з 

виконанням ними своїх прямих посадових (службових) повноважень, 

передбачених Конституцією України та законами України, а тому повинно 

бути об’єктом додаткового вивчення під час розгляду судом виборчих справ 

й розглядатися як непрямий підкуп виборців» [246]. Варто чітко 

усвідомлювати, що словосполучення «благодійна допомога, ініційована або 

організована народним депутатом», буде розглядатися як непрямий підкуп 

виборців у тому випадку, якщо вона «пов’язана з його діяльністю як 

народного депутата (кандидата) або діяльністю політичної партії» [246].  

Зацікавленість викликає й тлумачення положень, які містять 

словосполучення «ініціювання народним депутатом (кандидатом) заходів 

щодо вдосконалення і покращення роботи юридичних осіб публічного 

права». У цьому сенсі варто знову ж зробити посилання на Узагальнення, які 

містять роз’яснення, що «підтримка партією, кандидата у депутати від якої 

зареєстровані у загальнодержавному окрузі, від свого імені проведення 

концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи 

інших публічних заходів, а також проведення зазначених заходів на 



167 

 

підтримку партії, може здійснюватися лише у разі фінансування із коштів 

виборчого фонду партії» [246], інакше це буде порушенням законодавства. 

Певну зацікавленість викликає Постанова Пленуму Вищого 

адміністративного суду України № 11 від 29 вересня 2016 року «Про судову 

практику оскарження рішень атестаційних комісій органів (закладів, установ) 

Національної поліції України про звільнення працівників поліції внаслідок 

проходження ними атестації», зокрема у частині, присвяченій роз’ясненню 

положень «природа рішення (висновку) атестаційної комісії», «належного 

відповідача», «строку звернення до суду з позовом» (щодо початку 

обчислення його перебігу) тощо [247]. Варто хоча б зазначити, що на підставі 

узагальнення судової практики з розгляду відповідної категорії справ, у 

Постанові зокрема чітко зазначено (у висновках), що «за змістом ч. 1 ст. 13 та 

ч. І ст. 63 Закону поліцейський перебуває у службових відносинах із 

державою в особі центрального органу управління поліцією (територіального 

органу поліції), а тому належним відповідачем за позовною вимогою про 

скасування рішення (висновку) атестаційної комісії є відповідний орган 

поліції, керівник якого таку комісію створив» [247].  

Не меншу зацікавленість викликає роз’яснення, надане у Постанові 

Пленуму Вищого адміністративного суду України № 15 від 29.09.2016 р. 

«Про правовий висновок ВАС України стосовно надання роз’яснення щодо 

практичного застосування п. 10 р. ІІІ Інструкції з підготовки та надсилання, 

приймання та обробки, оприлюднення та зберігання електронних копій в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень у частині здійснення головою 

суду контролю за надсиланням електронних копій рішень до ЄДРСР» щодо 

роз’яснення положень «обов’язків голови суду щодо організаційного 

забезпечення здійснення правосуддя» [248]. 

Однак не лише аналізом відповідних актів має визначатися діяльність 

суб’єкта тлумачення, у його поле зору для з’ясування та роз’яснення 

положень адміністративно-процесуального законодавства має потрапляти й 
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практика Європейського Суду з прав людини, що набуває особливого 

значення в умовах адаптації національного законодавства до європейських 

правових стандартів, запровадження у вітчизняне законодавство численних 

європейських правових інститутів, прийняття Закону України від 23 лютого 

2006 року «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

Суду з прав людини». Варто підтримати точку зору А.О. Селіванова стосовно 

того, що «створене ЄСПЛ право є … класичним прецедентним правом, 

основою якого є принцип «ratio decidendi» («підстава для вирішення»), коли 

правило, сформульоване судом під час вирішення конкретної справи, стає 

нормою для цього ж суду і для внутрішніх судів країн-учасниць Конвенції» 

[249, с. 2]. Нагадаємо, що згідно зі ст. 46 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, підписаної 04 листопада 1950 року, в Римі та 

ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 року, для України є 

обов’язковою практика Європейського Суду з прав людини. Останню у 

вітчизняній правовій науці пропонується розглядати як джерело 

національного права (джерельну базу і для тлумачення), як «інтерпретаційно-

правовий прецедент», як «акт казуального офіційного роз’яснення 

(тлумачення) органом державної влади змісту правової норми, що набуває 

загальнообов’язкового характеру при з’ясуванні цієї норми у всіх наступних 

випадках її застосування іншими органами» [250, с. 83-84]. Хотілося б, для 

прикладу, звернути увагу на рішення ЄСПЛ у справах проти України, які 

стосуються специфіки застосування доктрини «ultra vires (за межами 

повноважень)» щодо, як зазначає Т. Коваленко, «гарантування захисту 

фізичних, юридичних осіб від помилок органів державної влади, які діють за 

межами повноважень, наданих їм національним законодавством» [250, с. 85]. 

Питання тлумачення положень чинного адміністративно-процесуального 

законодавства у частині «права особи на справедливий і публічний розгляд 

справи впродовж розумного строку» у рішеннях ЄСПЛ знайшло своє 

закріплення зокрема у справі «Рисовський проти України» (20 жовтня 2011 
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року), якою визнано порушення: 1) п. 1 ст. 6 Конвенції внаслідок «тривалого 

невиконання рішення суду й зобов’язання сільської ради вчинити певні дії» 

[250, с. 85]; 2) ст. 1 Першого протоколу (стосовно володіння особою своїм 

майном); 3) ст. 13 (реалізації особою права на ефективний засіб захисту у 

національному органі). Окрім того, вищезазначене словосполучення 

тлумачиться у рішеннях ЄСПЛ як таке, що охоплюється «принципом 

належного урядування», який, поміж іншого, передбачає й виправлення 

державними органами випадкових «помилок», в тому числі й тих, які стали 

результатом «власної недбалості». Одночасно зазначається, що відповідне 

виправлення не має бути «непропорційним втручанням публічного суб’єкта у 

приватне життя особи, у нове право, набуте особою, яка покладалася на 

легітимність добросовісних дій державного органу… Ризики будь-яких 

помилок держави має покладатися на останню й вони жодним чином не 

можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються» [250, с. 85]. 

Аналіз застосування практики ЄСПЛ в адміністративному судочинстві, 

проведеного Т.І. Фулей і поданого у вигляді науково-методичного посібника 

для судів, що проходять підвищення кваліфікації у Національній школі 

суддів України, дозволяє погодитися із тим, що ціла низка положень КАС 

України (зокрема п. 3 ст. 2 КАС України) прийняті під впливом і 

послуговуються термінологією ЄСПЛ: відповідних повноважень законній 

меті; безсторонність (неупередженість); вимога дотримання принципу 

рівності перед законом суб’єктом владних повноважень, запобігання ним 

несправедливої дискримінації; вимога дотримання принципу пропорційності 

суб’єктом владних повноважень; урахування права особи на участь у 

прийнятті рішення суб’єктом владних повноважень; своєчасність прийняття 

рішення суб’єктом владних повноважень, тобто прийняття такого рішення у 

розумний строк. Ці положення вимагають тлумачення і застосування у світлі 

практики ЄСПЛ» [251, с. 10]. На підтвердження цілком можна надати 

тлумачення положення «принципу рівності сторін у процесі», який слід 
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розуміти як «справедливий баланс між строками – вимагає, щоб кожній 

стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких умовах, 

які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно другої 

сторони» (рішення у справі «Dombo Beheer B.V.v. the Netherlands» від 27 

жовтня 1993 року, рішення у справі «Надточій проти України» від 15 травня 

2008 року) [251, с. 18]. При цьому звертається увага на те, що рівність засобів 

включає: розумну можливість представляти справу в умовах, що не ставлять 

іншу сторону у менш сприятливе становище, фактичну змагальність, 

процесуальну рівність, дослідження доказів, законність методів їх 

одержання; мотивування рішень тощо [251, с. 19-20].  

Отже суб’єкт тлумачення повинен враховувати й практику ЄСПЛ, яка є 

«невід’ємною складовою самої Конвенції й спрямована на роз’яснення її 

змісту шляхом динамічного тлумачення» [250, с. 83], щоправда, складність 

полягає у тому, що немає в Україні систематизованих рішень ЄСПЛ, в т.ч. й 

тих, які стосуються адміністративного судочинства, а також дискусійністю у 

доктрині питання про те, що ж таке «практика ЄСПЛ і яка саме практика 

ЄСПЛ виступає інтерпретаційно-правовим джерелом» (лише у справах проти 

України чи все ж таки вся практика ЄСПЛ).  

Незважаючи на визначення у Законі України «Про виконання рішень та 

застосування практики ЄСПЛ» в якості таких лише «рішень у справах проти 

України» (хоча ст. 18 цього ж Закону визначає порядок посилання на 

«практику Суду» у значенні, розкритому у ст. 1 Закону, тобто практики 

ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, а не лише рішення проти 

України, а отже можна підтримати позицію Т.І. Фулей у тому, що «у Законі 

немає положень, які б забороняли застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, 

постановлені щодо інших країн» [251, с. 5]), все частіше у середовищі 

вчених-юристів, юристів-практиків порушується питання щодо доцільності 

внесення відповідних уточнень, змін та урахування досвіду інших держав у 

частині того, що «держави-учасниці Конвенції добровільно приймають до 
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уваги всі рішення ЄСПЛ при корегуванні національного законодавства і 

правозастосовної практики задля уникнення ризику порушення Конвенції у 

майбутньому» [250, с. 86-87], особливо при тлумаченні положень з 

оціночними поняттями. 

У тому ж випадку, коли відсутня можливість звернення до будь-яких 

узагальнюючих, роз’яснювальних актів, для суб’єкта тлумачення цілком 

можливим є звернення до т.з. «доктринального» (інша назва «наукового», 

«академічного») тлумачення, яке не є офіційним, обов’язковим до виконання, 

разом з тим таким, що «базується на наукових концепціях, науково вивірених 

підходах» [252, с. 410]. Воно, як правило, зорієнтоване на те, щоб надати 

роз’яснення дати, поки не буде надано офіційне тлумачення щодо того чи 

іншого, в т.ч. оціночного, положення. Як свідчить практика, останнім часом 

зросла кількість звернень до тих, хто «здатен, виходячи з концепцій і 

теоретичних положень права та власного авторитету і здобутків у юридичній 

наці та у зв’язку з відповідною спеціалізацією, з’ясувати реальний зміст 

нормативних положень та надати належне обґрунтування такому 

застосуванню для конкретного випадку» [252, с. 410].  

Як слушно зазначають В. Семчик, О. Поліводський, істотно 

збільшується кількість звернень за проведенням науково-правових експертиз 

(а саме про таке доктринальне тлумачення й має йти мова, хоча інколи 

можливі й дещо спрощені варіанти) до Ради науково-правових експертиз при 

Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [252, с. 414]. Це 

ж підтверджує й узагальнення матеріалів діяльності Науково-

консультативної ради при ВАС України із аналізом висновків, наданих 

членами Ради – провідними вченими-адміністративістами (в даному випадку 

мова йде не про експертизу, однак про різновид доктринального 

тлумачення). Відповідні експертні висновки (якщо мова йде про науково-

правову експертизу) та наукові роз’яснення або ж висновки (якщо їх надають 

окремі вчені-юристи) виступають у якості «додаткового обґрунтування 
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наукової правової позиції, яку приймає адміністративний суд при розгляді 

справи із застосуванням положень із оціночними поняттями» [252, с. 412], 

«рекомендації щодо з’ясування справжньої волі нормотворця шляхом 

використання правових концепцій (доктрин)», «наукового аргументу щодо 

з’ясування та роз’яснення положення» [252, с. 414], яке містить оціночне 

поняття.  

Аналіз різноманітних джерел дозволяє виділити випадки звернення 

адміністративних судів до вчених-адміністративістів за роз’ясненням 

положень чинного законодавства із оціночними поняттями («правообов’язок 

суб’єкта владних повноважень», «компетентний орган державної влади», 

«розумний строк», «потенційний конфлікт інтересів», «опосередковане 

підпорядкування», «організаційні повноваження» тощо).  

Значну кількість висновків науковців можна знайти та ознайомитися з 

їх змістом на офіційному сайті ВАС України у розділі «Науково-

консультативна рада при ВАС України» й з’ясувати розмаїття підходів 

вчених до формулювання тих чи інших питань, тим більше, коли мова йде 

про «надто вільне питання, профіль» і залучення науковців є необхідним (про 

це неодноразово зазначав у своїх працях А.О. Селіванов [253, с. 32-34]), а 

також позицією ВАС України щодо їх урахування у своїй діяльності, 

оскільки відповідне доктринальне тлумачення є корисним не тільки для 

вирішення конкретної справи, а й для «одноманітного і належного 

застосування законодавства» [252, с. 414], тим більше, якщо воно містить 

оціночні поняття.  

Отже, важливою є визначеність із джерельною базою тлумачення, 

можливість її систематизації (щодо рішень ЄСПЛЇ для упорядкування 

процесу тлумачення. Другою групою проблемних питань, пов’язаних із 

тлумаченням положень адміністративно-процесуального законодавства 

України з оціночними поняттями, є питання, безпосередньо пов’язані із 

суб’єктом тлумачення, точніше суб’єктом судового тлумачення, а отже із 
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суддею, який здійснює розгляд справи в порядку адміністративного 

судочинства. Судовому тлумаченню приділяється у вітчизняній правовій 

науці цілком достатньо уваги, про це свідчить кількість наявних 

різноманітних робіт, в той же час питанням судового тлумачення положень 

адміністративно-процесуального законодавства з оціночними поняттями 

увага, на жаль, приділяється у меншому обсязі, хоча це не означає, що 

проблемних питань (в аспекті їх прив’язки до суб’єкта тлумачення) у 

відповідному тлумаченні менше, ніж в інших різновидах. 

Одразу слід зазначити, що відповідне тлумачення є різновидом 

професійного тлумачення (здійснюється спеціальним суб’єктом, особою із 

спеціальним рівнем теоретичної фахової підготовки та практичних 

компетентностей), і це істотно його відрізняє від несудового (у переважній 

більшості) тлумачення положень більшості положень адміністративно-

деліктного законодавства. Наявний рівень правової фахової підготовки, 

правової культури, правосвідомості, досвід практичної роботи у галузі права 

істотно спрощує судове тлумачення, однак, беручи до уваги, різний рівень 

підготовки, досвід роботи, особисті моральні якості, все ж таки слід 

зазначити, що існує ризик довільного судового тлумачення, що, безперечно, є 

неприпустимим. Р.О. Опалев, аналізуючи оціночні поняття у арбітражному 

та цивільному процесуальному праві, зазначає, що для суб’єкта тлумачення, 

зокрема судового, важливим є поєднання трьох складових: 1) процесуальної 

незалежності правозастосовного суб’єкта; 2) його високого професіоналізму; 

3) моральної відповідальності його за прийняте рішення [189, с. 27]. 

Це у повній мірі є цілком прийнятним і для судового тлумачення 

положень адміністративно-процесуального законодавства з оціночними 

поняттями. Особливо слід звернути увагу на останні дві складові, а саме: 

підвищення рівня професійної компетентності судді – суб’єкта тлумачення (в 

умовах оновлення вимог щодо особи, яка претендує на зайняття посади 

судді; постійного підвищення рівня її професійної теоретичної підготовки та 



174 

 

практичної компетентності) та зосередження реальної, прискіпливої уваги до 

етичних стандартів діяльності суддів. Безперечно, тлумачення, в т.ч. й 

судове, пов’язане із судовим розсудом – певною свободою дій щодо 

з’ясування та роз’яснення положень адміністративно-процесуального 

законодавства з оціночними поняттями у процесі розгляду адміністративної 

справи (про що свідчить узагальнення судової практики, висвітлення різних 

позицій суддів стосовно одного і того ж оціночного поняття), в тім ця 

діяльність не є безмежною і цьому останнім часом приділяється достатньо 

уваги вченими-адміністративістами (наприклад, роботи М.І. Смоковича, В.М. 

Бевзенка, В.Г. Ротаня, І.Л. Самсіна та ін. [237]). Ця реальність «обмежена 

буквою та смислом правової норми» [237, с. 4]. І актуальності набуває 

проблематика застосування аналогії права та аналогії закону у інших 

випадках, щодо вирішення якої у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

точаться гострі дискусії. Безперечно, найкращим варіантом є той, який 

дозволяє судді, з використанням іншого нормативно-правового акту, знайти 

правильне рішення свого питання (базується на визначеній волі 

законодавця).  

В той же час непоодинокими є випадки, коли такого акту немає, і судді 

необхідно керуватися іншими правилами, застосовувати аналогію права чи 

аналогію закону, спираючись на власний досвід професійної роботи, 

керуючись своєю правосвідомістю. Важливим є постійне підвищення рівня 

професійного та загального розвитку, підготовки судді, оскільки оціночні 

поняття передбачають у процесі їх тлумачення знання законів формальної 

логіки, філософії, лінгвістичних та стилістичних правил, цінностей 

Українського народу, його культури, історії, які відіграють роль «певного 

фундаменту» для «нашарування на свідомість судді знань професійного 

характеру». А правосвідомість судді фактично стає базовою передумовою 

для з’ясування та роз’яснення положень адміністративно-процесуального 



175 

 

законодавства з оціночними поняттями, для їх тлумачення, для 

правозастосування. 

У цьому аспекті слід підтримати на посаді судді (на базі Національної 

школи суддів України, її регіональних відділень, впровадження 

спеціалізованих навчальних курсів, вивчення яких має мати перманентний 

характер, підготовка систематизованих збірок узагальнень практики 

тлумачення законодавства з оціночними поняттями, виокремлення критеріїв 

тлумачення, моделювання навчальних (тренінгових) завдань з тлумачення 

положень законодавства з оціночними поняттями тощо). Обов’язково слід 

передбачити регулярне оцінювання суддів з відповідного питання, 

керуючись положеннями ст. 89-91 Закону України від 02.06.2016 р. «Про 

судоустрій і статус суддів».  

Питання фахової підготовки («підготовки для підтримання 

кваліфікації» ч. 1 ст. 89 Закону України від 02.06.2016 р. «Про судоустрій і 

статус суддів») повинні узгоджуватися із загальним рівнем освіченості судді, 

оскільки реформаційні державотворчі, правотворчі процеси зумовлюють 

істотне ускладнення термінологічного ряду, в т.ч. й за рахунок впровадження 

новітньої термінології, новітніх правових інститутів тощо (які можна певним 

чином розглядати і в якості «досягнень сучасного етапу людства» (у цьому 

сенсі цілком можна згадати про появу нових понять, які цілком можна 

вважати оціночними, – «ділова мета», «економічна доцільність угоди», 

«фактичний власник», «реальність господарської операції» тощо, які вже 

давно використовуються у зарубіжній судовій практиці й поступово 

впроваджуються у національне законодавство та судову практику, перш за 

все у процесі розгляду податкових спорів в порядку адміністративного 

судочинства, що зумовлює потребу наявності достатнього рівня знань 

суддями положень т.з. «судових доктрин» (наприклад, «доктрини реальності 

господарської угоди», «превалювання сутності господарської угоди над 

формою», «балансу презумпції правомірності дій платника податків», 
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«податкової вигоди», «ділової мети», які фактично відіграють роль 

«безумовного орієнтиру для правозастосування» [254, с. 17]), підвищення 

вимог щодо етичних засад професійної суддівської діяльності (безперечно 

без прямого втручання у професійну діяльність судді, коли недотримання 

(неналежне дотримання) етичних засад, низький рівень етичного 

(«професійної етики») діяльності судді обумовлює можливість оскарження 

результатів розгляду ним справи із застосуванням положень законодавства із 

оціночними поняттями). Важливим у цьому аспекті є посилення ролі 

громадськості, органів суддівського самоврядування щодо контролю за 

дотриманням етичних вимог допуску до професійної діяльності судді та 

безпосередньо до професійної діяльності судді, в т.ч. й щодо тлумачення 

положень законодавства з оціночними поняттями.  

Ці питання набувають особливого значення з огляду на те, що 

відповідне судове тлумачення є різновидом офіційного тлумачення, а 

результати розгляду справи є обов’язковими для відповідних осіб. Саме тому 

етичний аспект суб’єктного питання судового тлумачення положень 

адміністративно-процесуального законодавства з оціночними поняттями 

відіграє важливу роль і його вирішення (нормативне закріплення, 

організаційне забезпечення) безпосередньо впливає і на результати 

тлумачення, застосування відповідного законодавства. Слід зазначити, що 

відповідний різновид тлумачення є видом професійного тлумачення, яке 

здійснюється під час правосуддя, тобто спеціальним суб’єктом під час 

особливого виду діяльності, саме тому недоцільною є реалізація пропозиції, 

сформульованої Д.М. Лєвіною щодо потреби запровадження «інституту 

право тлумачів», тобто спеціальних суб’єктів, уповноважених виключно на 

тлумачення оціночних понять кожної конкретної справи (це і є їх основний 

вид діяльності), без безпосередньої участі у відповідному провадженні [186].  

При цьому право тлумачем може бути як професійний суддя, так й 

інша фахово підготовлена особа, яка буде здійснювати тлумачення у 
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кожному конкретному випадку абстрактно від особистостей відповідача, 

позивача, інших осіб, тобто «тлумачити з урахуванням сутності правових 

понять та усіх особливостей їх тлумачення [186]. Незважаючи на певну 

спеціалізацію у підготовці відповідної категорії осіб, все ж таки виникає 

чимало запитань щодо їх процесуального статусу, правових наслідків їх 

діяльності, обов’язковості (чи рекомендаційного характеру) результатів їх 

діяльності, співмірності результатів їх діяльності та діяльності судді, який 

розглядає справу, особливо у тому випадку, коли останній має іншу думку 

щодо відповідного питання тощо. Доцільним вбачається все таки збереження 

існування відповідного різновиду судового тлумачення (з суддею як 

суб’єктом) з певним удосконаленням організаційно-правових його засад. 

І, нарешті, третя група проблемних питань тлумачення 

адміністративно-процесуального законодавства, які безпосередньо пов’язані 

із стандартизацією та методикою відповідного тлумачення. Отже, ця група 

проблемних питань пов’язана із «тим інструментарієм, який має допомагати 

правозастосовувачу при вирішенні проблем у будь-якій галузі права» [255, с. 

82], при безпосередньому тлумаченні положень законодавства з оціночними 

поняттями. Суб’єкт тлумачення має «оцінювати» ці поняття, а отже 

важливим є те, за допомогою чого він це буде здійснювати, як він це буде 

здійснювати.  

Слід погодитися із О.В. Веренкіотовою у тому, що «оцінювання слід 

розглядати як процес суб’єктивного встановлення цінності, як усвідомлення 

міри відповідності того чи іншого поняття, предмета, явища певним явищам, 

предметам, ознакам, потребам, інтересам» [10, с. 7]. Важливо чітко 

усвідомлювати, що суб’єкт тлумачення «шляхом власної правосвідомості 

самостійно визначає: 1) чи охоплюється оціночним поняттям у 

нормативному приписі факт, який мав місце, чи ні; 2) визначити межі 

правозастосовчого досвіду, які змістовно зумовлюють вибір судом певного 

правозастосовного рішення; 3) врахувати конкретні обставини ситуації [10, с. 
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5]. При цьому важливим є те, за допомогою яких методів, способів буде 

здійснюватися відповідне оцінювання. Слід погодитися із Я. Романюком у 

тому, що, на жаль, відсутня єдність підходів до визначення методів такого 

оцінювання, стандартизації такого оцінювання [255, с. 84] і це зумовлене, 

перш за все, самою специфікою оціночних понять, а також самого процесу їх 

оцінювання та тлумачення положень законодавства з оціночними поняттями 

в цілому. «Творчим характером» відповідної діяльності й унеможливлює 

«абсолютну точність» її методів, стандартів [255, с. 84].  

Погоджуючись із цим, в той же час варто зазначити, що певна 

уніфікація, стандартизація все ж таки має бути притаманна їй. І про це 

зазначається у «Новітньому вченні про тлумачення правових актів», 

підготовленому авторським колективом провідних сучасних вітчизняних 

вчених-юристів та юристів-практиків, як ґрунтовному навчальному 

посібнику, у якому сконцентровано положення сучасної теорії права щодо 

тлумачення, в т.ч. й стосовно його «алгоритму» [190], уніфікації. Адже 

формування суб’єктами тлумачення неоднакових підходів до оцінювання 

відповідних понять призведе до того, що «судові рішення, ухвалені в 

аналогічних справах, будуть різними» [255, с. 88]. 

З умови відсутності загальновизнаних стандартів оцінювання у 

правовій науці та їх нормативного закріплення, можна все ж таки умовно 

виокремити кілька прийомів, які використовуються, зокрема Вищим 

адміністративним судом України, у процесі узагальнення практики 

тлумачення положень законодавства з оціночними поняттями, а саме: 

1) перерахування явищ, предметів, замінених оціночним поняттям, 

яке завершується словосполученнями типу «та інший», «тощо», «т.д.» [24, с. 

50-51]. Тобто пропонується приблизний перелік подібних явищ, термінів, 

який, до речі, є відкритим і може доповнюватися з урахуванням вимог часу, 

реальних ситуацій тощо; 
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2) деталізація положення шляхом наведення конкретних прикладів, 

з використанням слів «наприклад», «а саме» [24, с. 50-51]; 

3) «формулювання визначення з використанням абстрактних 

суджень, яким також притаманний абстрактний момент», про що вже 

зазначалося у роботі. Погоджуючись із тим, що наведені способи є найбільш 

поширеними і їх можна зустріти у багатьох роз’яснювальних актах, в той же 

час варто зазначити, що нагальною все ж таки є стандартизація оцінювання 

відповідних понять із її нормативним закріпленням. 

Безперечно домогтися абсолютної нормативної визначеності щодо 

оціночних понять не є реальною метою нормотворення, оскільки у даному 

випадку оціночні поняття втрачають свої ознаки й стають «не оціночними 

поняттями, які мають чіткий зміст, вони чітко зафіксовані у правовій нормі 

та являють собою замкнуту структуру» [10, с. 9]. Однак певна стандартизація 

їх оцінювання все ж таки має бути. Варто підтримати О.В. Веренкіотову у 

тому, що варто працювати одночасно за кількома напрямками у процесі 

удосконалення чинного, в т.ч. й адміністративно-процесуального, 

законодавства з оціночними поняттями, а саме: 1) понятійному (при 

формулюванні будь-яких понять слід уникати використання багатозначних 

слів, надмірного використання спеціальної технічної термінології, застарілих, 

маловживаних термінів, професіоналізмів, іншомовних понять; домогтися 

уніфікованого послідовного їх використання у всьому законодавстві (як 

законах, так і підзаконних актах, а бажано і різногалузевих) при позначенні 

одного і того ж самого поняття («уніфіковані оціночні поняття для всього 

законодавства» [10, с. 12]). Слід домогтися того, щоб тлумачення оціночного 

поняття не породжувало правові наслідки у вигляді появи нового оціночного 

поняття. Цікавою також є пропозиція щодо завершення української версії 

«Багатомовного тезаурусу ЄС EUROVOC» – нормативного словника 

дескрипторної інформаційно-пошукової мови із зафіксованими в ньому 

парадигматичними відношеннями лексичних одиниць, складеного згідно з 
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стандартами Міжнародної організації стандартизації у дев’яти мовних 

версіях» [10, с. 16]. У світлі активного запозичення у процесі нормотворення 

вітчизняним законодавцем значної кількості термінів права ЄС (про що 

навіть свідчить аналіз тексту проекту Адміністративно-процесуального 

кодексу України, поданого у 2017 році до Верховної Ради України й 

визначеного Президентом України в якості першочергового) дуже важливим 

є у процесі тлумачення положень законодавства з оціночними поняттями 

«зіставлення термінів різних мовних версій договорів РЄ з точки зору 

правильності й адекватності термінів» [10, с. 16], а також у процесі роботи із 

практикою ЄСПЛ. 2) нормативному – вже зазначалося, що нагальною є 

потреба прийняття Закону України «Про нормативно-правові акти», в якому, 

поміж іншого, мають знайти своє закріплення й положення стосовно 

оціночних понять, а саме: а) уніфіковане використання оціночного поняття 

одного і того ж із позначенням його одним і тим самим терміном у всьому 

законодавстві (хоча б галузевому, щоправда, бажаним було б максимальне 

загальноправове уніфікування з огляду на специфіку адміністративно-

процесуальне законодавства); б) узагальненість законодавчих та підзаконних 

положень оціночними поняттями, тобто жоден підзаконний, 

роз’яснювальний акт не має змінювати, «корегувати» відповідне поняття, 

закріплене у законодавчому акті [10, с. 14]; в) зафіксувати, що оцінювання 

відповідних понять здійснюється за допомогою нормативно закріплених 

термінів приблизних ознак, які є притаманними факту, явищу, предмету, тим 

самим встановивши, що така діяльність «стандартизується» й суб’єкт 

тлумачення має співставати «нормативно визначений стандарт» (перелік 

приблизних ознак факту, явища, предмета) і реальний факт, явище, предмет. 

В даному випадку саме стандарт як «зразок, що являє собою приблизну 

сукупність типових якісних та/або кількісних властивостей предмета, явища, 

дії, щодо якої здійснюється порівняння (співставлення) оціночного поняття із 

конкретною ситуацією» [10, с. 14] є оптимальним способом певної 
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стабілізації, уніфікації тлумачення положень адміністративно-

процесуального законодавства з оціночними поняттями, яка не дозволяє 

вести мову про механічне застосування цих положень, оскільки передбачає 

певну свободу судді, в той же час і не дозволяє вести мову про безмежність 

творчого елементу у судовому тлумаченні. Реалізація вищезазначених 

положень сприятиме певним чином упорядкуванню самого термінологічного 

оціночного ряду, а також уніфікації процесу тлумачення положень 

законодавства з оціночними поняттями, усунувши те розмаїття результатів 

судового тлумачення, яке має місце на сьогоднішній день, посиливши засади 

законності у тлумаченні та правозастосуванні. 

 

 

 

Висновки до розділу 3: 

 

1. Практичні аспекти оціночних понять в адміністративному 

судочинстві пов’язані із тлумачення положень адміністративно-

процесуального та іншого законодавства, яке такі поняття містить. 

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, яке 

містить оціночні поняття, з метою забезпечення правильного й однакового їх 

розуміння та застосування. 

2. Відповідне тлумачення, поряд із наявністю характерних для будь-

яких його різновидів ознак, містить й особливі, серед яких пропонується 

виділяти: це різновид галузевого тлумачення; різновид процесуального 

тлумачення; різновид судового (професійного) тлумачення; публічно-

правовий характер; багаточисельність, розмаїття зовнішніх форм виразу 

предмету тлумачення; «обслуговуюче» спрямування щодо матеріальної 
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складової інших галузей законодавства з оціночними поняттями як предмету 

тлумачення. 

3. Тлумачення законодавства з оціночними поняттями в 

адміністративному судочинстві пропонується відмежовувати від з’ясування, 

роз’яснення, правотворення, право розуміння, юридичної конкретизації, 

правозастосування, й можливість розгляду в якості синонімічного із 

інтерпретацією. 

4. Практичні проблеми тлумачення законодавства з оціночними 

поняттями в адміністративному судочинстві умовно поділяються на три 

групи: 1) пов’язані із об’єктом і предметом тлумачення (багаточисельність та 

розмаїття нормативно-правових актів, в т.ч. й різногалузевих; чисельність 

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, у більшості 

своїй, офіційних дефініцій, в 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, в наявності проблемні питання, зумовлені різним рівнем 

професійної підготовки суддів, їх правосвідомості, етичного та загально 

особистого розвитку, що й зумовлює розмаїття варіантів тлумачення одних і 

тих же положень законодавства); 3) пов’язані із 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, в т.ч. із урахуванням різногалузевої специфіки тощо). 

5. З метою вирішення відповідних проблемних питань пропонується: 1) 

завершення процедури розробки та прийняття Закону України «Про 
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нормативно-правові акти», положення якого мають містити: визначення 

тлумачення актів законодавства, його видів; визначення нормативно-

правового акту та його різновидів, в т.ч. із їх розподілом за юридичною 

силою (в аспекті об’єкта тлумачення); визначення оціночних понять та 

закріплення основних стандартів їх оцінюваннями, якими мають бути 

перерахування їх основних ознак; 2) систематизувати практику ЄСПЛ (на 

рівні Міністерства юстиції України) з обранням в 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; чітке нормативне визначення засад 

використання науково-правової експертизи (на рівні Закону України «Про 

науково-правову експертизу»), в т.ч. й у процесі тлумачення законодавства); 

3) переглянути засади професійної підготовки та перепідготовки суддів в 

аспекті збільшення кількості навчальних дисциплін, безпосередньо 

пов’язаних із набуттям навичок і компетентностей щодо тлумачення 

законодавства, в т.ч. й з оціночними поняттями, контролю за рівнем 

професійної підготовки; активізувати роботи 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У 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 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. 
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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 
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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 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; 
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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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