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забезпечення його захисту з боку суду), тобто є спробою максимального 

наближених теоретичних питань до практичних потреб реального життя.  

Підвищення ролі права в Україні як демократичній державі має 

відбуватись не лише шляхом вдосконалення правового регулювання 

(унормування тих питань, які раніше не були врегульовані, вдосконалення тих 

норм, які раніше були неефективними, виявлення прогалин та колізій тощо), а й 

шляхом підвищення ефективності дії його норм, забезпечення механізму 

впровадження норм права у життя. Саме дослідження особливостей 

нормативного врегулювання права на справедливий суд у Кодексі 

адміністративного судочинства дозволяє встановити ефективність 

нормативного закріплення права на справедливий суд та можливості у 

реалізації цього права сторонами адміністративної справи.  

Широкомасштабне реформування судової гілки влади, яке наразі 

відбувається в Україні, і яке супроводжується оновленням значної частини 

законодавства, у тому числі й процесуальних кодексів, матиме успіх лише у 

разі забезпечення ефективності застосування як оновлених, так і прийнятих 

раніше правових норм. Отже, ефективність норм щодо права на справедливий 

суд безпосередньо залежить від надання можливості реалізації цих норм, 

забезпечення захисту у разі порушення наданих процесуальними нормами прав 

сторін адміністративного судочинства. Вказане сприятиме зниженню кількості 

звернень громадян та юридичних осіб України за захистом права на 

справедливий суд до Європейського Суду з прав людини, кількість яких, на 

жаль, наразі є доволі значною. 

Дослідження особливостей реалізації права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві, кардинальний перегляд у контексті активізації 

правотворчих процесів в Україні сутності, призначення цього права як одного з 

фундаментальних прав людини, з об’єктивністю передбачає й переосмислення 

значення діяльності адміністративних судів, що, в свою чергу, сприятиме 

утвердженню верховенства права в Україні. 
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Слід констатувати, що комплексних досліджень особливостей реалізації 

права на справедливий суд в адміністративному судочинстві, проблем у 

реалізації цього права, які б враховували зміст цього права з точки зору як 

об’єктивного, так і суб’єктивного його розуміння, до цього часу ще не 

здійснено, що свідчить про актуальність проблематики. Отже, неабиякої 

актуальності набуває дослідження особливостей реалізації права на 

справедливий суд в адміністративному судочинстві з урахуванням положень 

сучасної доктрини адміністративного права і процесу, відповідного галузевого 

судочинства, європейського досвіду з вирішення відповідних категорій справ, 

нових напрямків розвитку вітчизняної юридичної науки та практики, з 

висвітленням прикладних аспектів даного напрямку дослідження, яке 

запропоноване у дисертаційному дослідженні М.М. Гімона. Виявлення проблем 

та окреслення шляхів їх вирішення є першим кроком до підвищення 

ефективності реалізації права на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві. Все вказане свідчить про актуальність представленого на 

рецензування дисертаційного дослідження. 

Теоретична та практична значимість постановки проблеми 

обґрунтовується такими обставинами: 

– лише часткове (фрагментарне) висвітлення особливостей реалізації права 

на справедливий суд в адміністративному судочинстві (на рівні окремих 

наукових праць, присвячених дослідженню лише окремих складових цього 

права). Найбільш висвітленими аспектами поки що є: а) питання доступності 

судочинства (здебільшого узагальнені праці, які рідко стосуються 

безпосередньо саме адміністративного судочинства); б) дослідження змісту 

рішень Європейського суду з прав людини (натомість, враховуючи, що 

кількість таких рішень проти України постійно зростає, цей напрямок буде 

актуальним допоки Україна не вирішить системні проблеми у сфері 

судочинства); в) дослідження змісту принципу рівності сторін (у цьому аспекті, 

враховуючи значну специфіку суб’єктного складу адміністративних справ, 
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погляди науковців суттєво різняться, відтак потреба уніфіковано підходу не 

втрачатиме своєї актуальності); 

– значна кількість елементів у змісті права на справедливий суд, що 

обумовлює необхідність дослідження наукових праць різної тематики. Зміст 

дисертації свідчить, що здобувач у достатній мірі з ними ознайомився. Всі вони 

вирішували одну суттєву проблему адміністративного права і процесу, 

адміністративного судочинства – пошук шляхів підвищення ефективності 

реалізації та захисту прав, свобод та інтересів громадян, а також прав та 

інтересів юридичних осіб. Розкриття теми дисертаційного дослідження 

ускладнювалося необхідністю не просто дослідження інших, пов’язаних із 

реалізацією та захистом права на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві питань, а й необхідністю запропонувати своє бачення вирішення 

виявлених проблемних питань. 

Дисертаційне дослідження виконано в 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). Крім 

того, тема дисертації пов’язана з основними положеннями Концепції 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів та Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 рр. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Методологія дослідження зазначеної проблеми обрана відповідно до 

об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої мети та 

відповідних завдань. Це дозволило здобувачу розглянути визначену проблему у 

динаміці й взаємозв’язку з іншими явищами суспільного розвитку. 
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Мета дисертаційного дослідження сформульована таким чином, щоб на 

підставі узагальнення положень раніше чинного та діючого вітчизняного 

законодавства, практики Європейського суду з прав людини з’ясувати сутність 

права на справедливий суд, виокремити особливості нормативного 

врегулювання та забезпечення реалізації права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві. 

Відповідно до поставленої мети в дисертації виконано такі завдання: 

охарактеризовано ґенезу уявлень про справедливість та суд як базові складові 

права на справедливий суд в адміністративному судочинстві в історії філософії, 

філософії права, інших правових джерелах; встановлено зміст понять 

«справедливість», «правосуддя», «суд», «судочинство», низки інших; 

визначено співвідношення понять «право на справедливий суд» та «принцип 

справедливості»; обґрунтовано місце принципу справедливості 

адміністративного судочинства в системі відповідних принципів; встановлено 

особливості забезпечення реалізації права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві; проаналізовано специфіка кожного елементу 

цього права при розгляді адміністративних справ у суді першої інстанції, в 

апеляційному та касаційному провадженнях; обґрунтовано пропозиції 

теоретичного та практичного характеру, спрямовані на вдосконалення 

тлумачення змісту права на справедливий суд з усіма його складниками та 

нормативного врегулювання цього права. 

Досягти обрану мету дозволило не лише логічно побудований та чітко 

викладений матеріал у дисертації, але й опрацьована література, список якої 

можна вважати цілком повним та достатнім, оскільки вивчені та проаналізовані 

теоретичні положення вчених, які досліджували ті чи інші аспекти права на 

справедливий суд та пов’язаних із ним питань. Крім того, був здійснений 

досить детальний та критичний аналіз чинного законодавства, особливо 

Кодексу адміністративного судочинства, у роботі наведено чимало прикладів 
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конкретних процесуальних норм, якими дисертант підтверджував ті чи інші 

положення свого дисертаційного дослідження. 

Позитивним моментом, що підтверджує цінність проведеного 

здобувачем дослідження, є підтвердження використання матеріалів 

дисертаційного дослідження у науково-дослідній (акти впровадження 

Університету митної справи та фінансів від 27.11.2017, Запорізького 

національного університету від 20.12.2017), правозастосовчій (акт 

впровадження Касаційного адміністративного суду у складі Верхового Суду 

від 21.03.2018) діяльності та у навчальному процесі (акти впровадження 

Університету митної справи та фінансів від 27.11.2017, Запорізького 

національного університету від 20.12.2017). 

Представлене на рецензування дисертаційне дослідження є комплексним 

науковим дослідженням, яке виконане дисертантом особисто. 

Вищевказане дає підстави стверджувати, що сформульовані в дисертації 

наукові положення, висновки і рекомендації мають достатню міру 

обґрунтованості та достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

Дисертація М.М. Гімона є одним із перших у вітчизняній адміністративно-

правовій науці цілісним комплексним дослідженням специфіки реалізації права 

на справедливий суд в адміністративному судочинстві. 

У роботі висунуто низку положень, нових у концептуальному плані й 

важливих для юридичної практики, з яких на особливу увагу заслуговують: 

– аналіз особливостей реалізації права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві як галузевого різновиду загального 

процесуального права на справедливий суд, специфіка якого обумовлюється 

відмінним нормативним врегулюванням цього права та всіх його складників у 

спеціалізованому кодифікованому акті – Кодексі адміністративного 

судочинства України, та специфічністю предмету і суб’єктного складу 

адміністративних справ; 
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– врахування не лише процесуального (щодо реалізації наданих прав та 

виконання покладених на сторони обов’язків), але і змістовного (справедливе за 

змістом рішення адміністративного суду) аспектів справедливості, на підставі 

чого право на справедливий суд в адміністративному судочинстві розглянуто 

не лише з позиції забезпечення його реалізації щодо фізичних осіб, але й щодо 

можливості його захисту юридичними особами, а також іншими суб’єктами, у 

т. ч. суб’єктами владних повноважень; 

– розробка цілого ряду авторських дефініцій, більшість з яких враховують 

різні аспекти доктринального тлумачення відповідних понять, обґрунтування 

доцільності їх нормативного закріплення, що дозволить спростити практику 

реалізації значної кількості процесуальних норм, адже вміщують конкретні 

визначення, що спрощує їх розуміння та тлумачення; 

– виокремлення у тексті дисертації як позитивних, так і негативних 

аспектів врегулювання тієї чи іншої складової права на справедливий суд з 

урахуванням стадії проходження адміністративної справи; 

– детальна характеристика прояву різних складових права на справедливий 

суд на різних стадіях проходження справи (перша інстанція, апеляційний 

перегляд, касаційне оскарження). 

Автором розроблено й інші наукові положення, які є новими й важливими 

для теорії адміністративного права і процесу (наукові положення про принципи 

адміністративного процесу, загальні положення про правосуддя, про 

судочинство тощо); теорії адміністративного судочинства (авторські дефініції 

базових у складі права на справедливий суд в адміністративному судочинстві 

принципи). Обґрунтовуючи ті чи інші положення у своїй роботі, дисертант 

сформулював також ряд проміжкових висновків, пропозицій, рекомендацій, які 

теж характеризуються науковою новизною або практичною значимістю і у 

сукупності вирішують важливе теоретичне та практичне завдання підвищення 

ефективності реалізації та захисту права на справедливий суд в 

адміністративному судочинстві. 
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Повнота викладення матеріалів в публікаціях, положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Основні положення та результати дисертації відображено у 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. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Висновки і рекомендації, запропоновані у роботі, є цілком обґрунтованими 

та можуть бути покладені в основу подальшої розробки як самої теми, так і 

змісту нормативно-правових актів, якими регулюється право на справедливий 

суд загалом, та право на справедливий суд в адміністративному судочинстві 

зокрема, а також інші питання, що так чи інакше пов’язані з реалізацією та 

захистом цього права. У навчальному процесі положення роботи можуть бути 

використані при викладанні дисциплін «Адміністративне право», 

«Адміністративний процес», «Адміністративне судочинство», «Проблеми 

правового захисту прав людини у діяльності державних органів» та інших. 

Основні висновки дослідження можуть бути використані у сфері науково-

дослідної діяльності при проведенні наукових семінарів, наукових досліджень 

актуальних проблем адміністративного права і процесу, адміністративного 

судочинства; при написанні різного роду кваліфікаційних наукових робіт тощо. 

Використання одержаних результатів у правозастосовній діяльності 

адміністративних судів дозволить удосконалити практичну реалізацію та захист 

права сторін адміністративної справи на справедливий суд в адміністративному 

судочинстві. 

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. У підрозділі 1.1 (сторінки 44-46 дисертаційного дослідження), 

аналізуючи зміст поняття «правосуддя», дисертантом досліджуються різні 

довідникові та наукові правові джерела, зокрема дефініції цього поняття, 

зазначається на особливості їх формулювання у різних групах таких джерел. 

Здійснивши доволі детальний аналіз з посиланням на значну кількість 

відповідних джерел, логічним було б надання авторської дефініції цього 

поняття, але на вказаних сторінках така дефініція відсутня, натомість вона 

пропонується у третьому розділі дисертаційного дослідження (сторінка 183 

дисертації). Зауваження у цьому випадку пов’язане із недотриманням логіки 

викладення матеріалу і з відсутністю обґрунтування тих ознак, які автор заклав 

у відповідну дефініцію. Чому саме ті характеристики, про які він зазначає на 

сторінці 183 дисертації та сторінці 5 автореферату у відповідній дефініції, 

виокремленні ним як основні (адже вони знайшли своє відображення у 

дефініції, що свідчить про надання їм автором базового характеру). Вказане 

потребує додаткової аргументації. 

2. Не зовсім зрозумілою є спроба автора обґрунтувати необхідність 

розробки поняття «судочинство» (сторінка 170 дисертації), враховуючи, що 

Кодекс адміністративного судочинства України вже закріплює поняття 

«адміністративне судочинство». Питання, чим автора не влаштовує наявна 

законодавча дефініція, і що принципово нового він пропонує в авторській 

дефініції (сторінки 20, 183 дисертації, сторінка 5 автореферату), потребують 

уточнення. 

3. У підрозділі 2.1 дисертації здобувач, характеризуючи окремі складники 

права на справедливий суд в адміністративному судочинстві при розгляді 

справи у суді першої інстанції, доволі детально зупиняється на характеристиці 

цього складника, а саме на його доктринальному тлумаченні та тлумаченні у 

рішеннях Європейського суду з прав людини. Зокрема, ним зазначається на два 

елементи у складі принципу доступності адміністративного судочинства 

(сторінка 75 дисертації) – доступність судових установ (горизонтальна та 
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вертикальна структура судових органів, виходячи з принципів територіальності 

та підсудності) та функціональний – заборона відмови у судовому захисті (або 

– право на суд та право на доступ до суду). Аналізуючи запропоновану 

дисертантом на сторінці 184 дисертації авторську дефініцію принципу 

доступності адміністративного судочинства, можна дійти висновку, що у ній 

йдеться лише про одну з цих складових, а саме про право на доступ до 

адміністративного суду, адже у дефініції йдеться про підсудність, формальні 

вимоги до форми та змісту позовної заяви, створення належних фінансових та 

інформаційних передумов до адміністративного суду, забезпечення реалізації 

обов’язків суду щодо подальшого руху процесуальних документів, які походять 

від учасників справи тощо. У зв’язку з цим потребує уточнення позиція 

дисертанта щодо того, чи відкидає він другу складову цього принципу. Якщо 

відкидає, то чим обґрунтовується така його позиція, якщо ні – чому друга 

складова не знайшла свого відображення у запропонованій ним дефініції. 

4. У Розділі 3 дослідження (сторінка 158 дисертації) при характеристиці 

співвідношення понять «справедливість», «безсторонність» та «незалежність» 

суду, як про них йдеться у ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», дисертант ставить питання: чи є безсторонність та незалежність 

характеристиками справедливого суду чи всі три категорії, оскільки вони 

перелічуються законодавцем поряд одна одної, є самостійними 

характеристиками. Далі він зазначає про самостійність цих категорій, натомість 

жодної аргументації не наводиться. Автором в якості прикладів наводяться 

певні погляди окремих науковців, а також положення низки міжнародних 

документів, в яких ці категорії згадуються, з аналізу змісту яких вбачається 

наявність двох протилежних позицій. Лише констатувавши цей факт та не 

навівши аргументації щодо наведеного їм підходу, автор таким чином 

недостатньо обґрунтував свою позицію. Вказане потребує пояснення та 

додаткової аргументації. 
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