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іншими актуальними проблемами та питаннями адміністративного права і 

процесу та адміністративного судочинства як складової останнього. 

Реалізація права на справедливий суд має свою специфіку порівняно з 

реалізацією відповідного права у цивільному, господарському або кримінальному 

процесах, адже, зважаючи на той факт, що адміністративні суди створювались 

задля забезпечення захисту прав, свобод та інтересів громадян, прав та інтересів 

юридичних осіб у спорах, що виникають у сфері публічно-правових відносин, 

відповідачами в яких є, як правило, суб’єкти владних повноважень, зрозумілою є 

та відповідальність, яка покладається на адміністративні суди щодо гарантування 

захисту права на справедливий судовий розгляд та справедливий кінцевий 

результат судового вирішення справи. 

Проблематика, яка розглядалась у дисертаційному дослідженні М.М. Гімона, 

актуалізується ще й через суттєве оновлення Кодексу адміністративного 

судочинства України, що надає можливість порівняти раніше чинні його норми та 

оцінити позитивність чи негативність змін у нормативному врегулюванні, новел, 

які були законодавчо закріплені, адже все це позначається на ефективності 

реалізації права на справедливий суд в адміністративному судочинстві. Саме всі ці 

проблемні питання, які з більшим чи меншим ступенем деталізації висвітлюються 

у дисертаційній роботі М.М. Гімона, свідчать про актуальність обраної теми як 

для розвитку науки адміністративного права і процесу, адміністративного 

судочинства, так і для вдосконалення законодавства про судоустрій і статус суддів 

та адміністративного судочинського законодавства України. 

Дисертаційне дослідження М.М. Гімона здійснювалось у межах планів 

наукових досліджень Запорізького національного університету на 2014–2018 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). Таким 

чином, варто підкреслити, що дослідження особливостей реалізації права на 

справедливий суд щодо галузевого судочинства – реалізація цього права та всіх 
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його складових елементів в адміністративному судочинстві, є актуальним 

предметом теоретико-правового дослідження. Дисертаційне дослідження 

М.М. Гімона є витребуваним як з позицій правової науки, так і з точки зору 

практичної діяльності, спрямованої на удосконалення чинної нормативно-

правової бази. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації. 

Робота, запропонована М.М. Гімоном, характеризується системним 

підходом до предмету дослідження. Структурно дисертація складається із вступу, 

трьох розділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Структура повністю відповідає меті і завданням 

дослідження, дозволяє послідовно розглянути більшість проблем, визначених 

автором. Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується також критичним аналізом наявних літературних джерел 

юридичного спрямування з проблематики реалізації та захисту права на 

справедливий суд та всіх пов’язаних із особливостями галузевого судочинства 

питаннями реалізації цього права. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження забезпечено також використанням відповідних наукових методів – 

діалектичного, історично-правового, логіко-юридичного, системного аналізу, 

порівняльного аналізу, моделювання, аналізу, синтезу тощо. Все це дозволило 

здобувачеві сформулювати ряд важливих наукових положень, висновків та 

рекомендацій. 

Висновки, зроблені у дисертації, зокрема, виокремлені здобувачем шляхи 

вдосконалення ефективності реалізації права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві, здатні у разі їх врахування та реалізації суттєво 

покращити нормативне врегулювання пов’язаних із реалізацію цього права 

питань. Висвітлені у дисертаційному досліджені елементи права на справедливий 

суд відповідного галузевого судочинства можуть стати подальшими напрямами 
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досліджень у науці адміністративного права і процесу та адміністративного 

судочинства як складової останнього. 

 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації не викликає сумнівів. Положення дисертації 

ґрунтуються на теоретичних дослідженнях, висновки є достовірно 

обґрунтованими та базуються на теоретичних судженнях автора і матеріалах 

судової практики. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертації визначається тим, що 

вона є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці цілісним 

комплексним дослідженням, присвяченим з’ясуванню сутності права на 

справедливий суд, виокремленню особливостей нормативного врегулювання та 

забезпечення реалізації права на справедливий адміністративний суд. 

Дисертантом проаналізовано значний масив спеціальної наукової правової 

літератури, присвяченої різним питанням, пов’язаним із правом на справедливий 

суд, у т.ч.: поняттю принципів адміністративного права, принципів 

адміністративного процесуального права, принципів адміністративного 

судочинства; поняттю права, і у т.ч. щодо суб’єктивного його розуміння в 

контексті реалізації права на справедливий суд; судовим актам застосування норм 

матеріального та процесуального права як результатам судового розгляду; 

тлумаченню змісту права на справедливий суд та цілої низки принципів, які є його 

елементами. 

Характерною рисою дисертаційного дослідження є його теоретико-

прикладна спрямованість. Висвітлені автором пропозиції можуть бути 

застосовані: у науково-дослідній діяльності для розробки теоретичних і 

прикладних проблем як адміністративного права і процесу, адміністративного 

судочинства, так і спеціальних положень щодо особливостей реалізації права на 

справедливий суд в адміністративному судочинстві; при проведенні наукових 

семінарів, досліджень; при написанні кваліфікаційних наукових робіт; у 

нормотворчій діяльності для підготовки наукових висновків щодо норм права з 
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питань забезпечення реалізації права на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві; при попередньому розгляді проектів висновків щодо проектів 

законодавчих актів, які стосуються питань, пов’язаних з цим правом; у 

навчальному процесі при підготовці навчально-методичних комплексів з 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне судочинство», «Проблеми правового захисту прав людини у 

діяльності державних органів», при розробці навчальних посібників, підручників; 

і, особливо, у правозастосовчій діяльності, адже проведена автором робота може 

бути корисною для подальшого однакового застосування норм права 

адміністративними судами. 

Заслуговують на увагу наступні положення дисертації: 

– підхід до характеристики права на справедливий суд як до різновиду 

загального права на справедливий суд, яке врегульоване у Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів», натомість автором аргументовано специфіку 

нормативного врегулювання і, відповідно, реалізації та захисту цього права в 

адміністративному судочинстві, яка пов’язана із специфікою цього різновиду 

судочинства щодо суб’єктної та предметної складових адміністративних справ; 

– проведений детальний аналіз щодо співвідношення та розмежування 

понять «право на справедливий суд в адміністративному судочинстві» та 

«принцип справедливості адміністративного судочинства», адже це у подальшому 

впливатиме на нормативне врегулювання відповідних вимог у Кодексі 

адміністративного судочинства України, де право на справедливий суд чітко не 

закріплено, а особливості його реалізації, оскільки це право встановлено 

загальним щодо судоустрою та статусу суддів однойменним законом, пов’язані із 

дотриманням низки принципів адміністративного судочинства, які є елементами 

права на справедливий суд; 

– теоретичні положення про поняття «судочинство» з пропозицією 

авторської дефініції, в якій враховано найсуттєвіші ознаки цього поняття; 

– розвиток положень про тлумачення права на справедливий суд в 

об’єктивному та суб’єктивному розумінні, з обґрунтуванням першого як 
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сукупності норм адміністративного судочинського законодавства, якими 

регулюються та забезпечується реалізація всіх складників права на справедливий 

суд, у т. ч. незалежність суду, безсторонність та неупередженість суддів, 

змагальність та доступність адміністративного судочинства, розгляд 

адміністративної справи у розумні строки, право на оскарження рішень 

адміністративного суду, обов’язковість його рішень, та другого – як закріплених 

нормами адміністративного судочинського законодавства потенційних 

можливостей забезпечення реалізації права на справедливий суд усіх потенційних 

суб’єктів цього права шляхом врегулювання та надання гарантій у реалізації всіх 

його складників; сприяння реалізації всіх складників права на справедливий суд та 

захист прав сторін у разі створення перешкод з боку будь-яких суб’єктів у 

реалізації цього права. 

Здобувачем розроблено й інші наукові положення, які є новими для теорії 

адміністративного процесу та адміністративного судочинства, а також варто 

підтримати розроблені здобувачем пропозиції та рекомендації щодо внесення змін 

до діючого законодавства. 

У цілому дисертація носить завершений характер, мета дослідження 

досягнута, завдання роботи виконані. 

Повнота викладу наукових положень дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення та результати дисертації відображено в 5 наукових 

статтях, опублікованих у виданнях, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, 

у тому числі в одному зарубіжному науковому виданні, а також у 3 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях. 

Автореферат у цілому відображає зміст дисертації. 

 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. 

Оцінюючи належним чином зміст дисертаційного дослідження, вважаємо 

необхідним надати ряд зауважень щодо положень роботи, які потребують 

уточнення. Крім того, окремі зауваження стосуються спірних питань і потребують 

від дисертанта, як вбачається, додаткової аргументації. 
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1. Спірною видається теза на сторінках 48-49 дисертації (підрозділ 1.1. 

дисертації), що «справедливим результатом розгляду справи в порядку 

адміністративного судочинства є будь-який результат, отриманий за умови 

дотримання норм КАС України». Виникає питання, якщо дотримані вимоги 

процесуальних норм, натомість рішення суду не враховує положення норм 

матеріального права, чи суддя неправильно тлумачить ці норми, хіба не йдеться 

про порушення права на справедливий суд, адже однією з підстав касаційного 

оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права. Щодо 

того, чи включає право на справедливий суд в адміністративному судочинстві 

лише процесуальний аспект, чи результат розгляду справи також охоплюється 

змістом цього права позиція дисертанта потребує уточнення. 

2. Дискусійними є положення, які надаються на сторінці 59 дисертаційного 

дослідження (підрозділ 1.2 дисертації) щодо того, що специфіка процесуальної 

частини адміністративного права, яка, як зазначає автор, полягає у тому, що на 

відміну від інших галузей права, в яких їх процесуальна частина складається лише 

з судочинських норм, адміністративне судочинство є лише однією і, навіть, не 

самою значною за обсягом частиною адміністративного процесуального права. У 

наведеній тезі звертає увагу, по-перше, узагальнення щодо того, що всі галузі 

права мають свою процесуальну частину, а, по-друге, відкидання інших підходів 

до розуміння «адміністративний процес», аніж той, про який згадує автор. Перше 

потребує уточнення – які саме галузі права має на увазі автор, друге потребує 

додаткової аргументації, адже автор не обґрунтовує, чому він прийняв за основу 

«широке» розуміння «адміністративного процесу». Адже крім зазначеної сторінки 

дисертації, простежується саме такий підхід автора і на сторінках 170, 182, 192 

дисертації, і в окремих дефініціях, запропонованих ним, зокрема у дефініціях 

«принципи адміністративного судочинства» (сторінка 184 дисертації), «принцип 

справедливості адміністративного судочинства» (сторінка 184 дисертації, сторінка 

8 автореферату) тощо. 

3. На сторінці 79 дисертації (підрозділ 2.1 дисертації) здобувач, аналізуючи 

таку складову права на справедливий суд в адміністративному судочинстві, як 



8 
 
розумні строки розгляду та вирішення справи, зокрема зазначає, що у складі 

поняття «розумний строк» виокремлюються дві складові: «найкоротший строк» та 

«строк, достатній для надання своєчасного судового захисту». Натомість далі ані 

на цій сторінці дисертації, ані на інших сторінках, де характеризується ця 

складова щодо інших стадій проходження справи (сторінки 81-82, 87-89, 94, 97, 

105, 107, 109 та ін. дисертації) це питання не набуло своєї подальшої деталізації. 

Які конкретно положення КАС України закріплюють перший різновид розумних 

строків, а які – другий? Можливо з положень КАС України вбачається 

неможливість такого розмежування і це є специфікою адміністративного 

судочинства? Вказане потребує пояснення. 

4. У Розділі 3 дисертації (сторінки 163-166) здобувач, здійснюючи 

порівняльний аналіз врегулювання права на справедливий суд та його складників 

іншими процесуальними кодексами, здебільшого наводить нумерацію статей 

Господарського процесуального та Цивільного процесуального кодексів України, 

в яких врегульовані ті чи інші складники права на справедливий суд відповідно у 

господарському та цивільному різновидах судочинства, з подальшим наведенням 

своїх висновків. За такого викладу матеріалу важко простежити, чому саме він 

дійшов відповідних висновків. Бажано було б більш детально розкрити ці 

питання. 

Проте, вищенаведені зауваження, які у певній мірі носять характер 

побажань, не впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної 

дисертантом роботи, адже всі завдання, які ставились автором, виконані, мета 

дисертаційного дослідження досягнена, робота характеризується високим рівнем 

узагальнення, її основні положення належним чином обґрунтовані. 

 

ВИСНОВОК 

 

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих у роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 
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