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Хоча в останні роки питання впорядкування системи надання судових 

послуг набуло актуальності на вищому державному рівні (видані численні 

нормативні та розпорядчі документи вищих органів влади, проведено ряд 

організаційних заходів із цього питання), на сьогодні діяльність з надання 

судових послуг залишається неефективною та непрозорою, якість цієї діяльності 

не відповідає інтересам і прагненням суб’єктів звернення за наданням судових 

послуг, а отже потребує негайного реформування. 

Крім того, незважаючи на інтенсивність та широкий спектр досліджень, 

присвячених різним аспектам надання судових послуг населенню, багато питань 

у цій сфері залишаються досить дискусійними, а також недостатньо 

дослідженими. 

Тому не можна не відзначити актуальність обраних питань для написання 

дисертаційної роботи О.Ю. Іванченко, що є на сьогодні важливими науковими 

завданнями для подальшого розвитку і науки, і галузі вітчизняного 

адміністративного права, враховуючи потребу у висвітленні концепції надання 

судових послуг в Україні, а також в розробці концептуальних підходів щодо 

вдосконалення надання судових послуг. 

На підставі викладеного можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження О.Ю. Іванченко є актуальним, науково значущим, має теоретичне та 

практичне значення. 

II. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність. Обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційній 

роботі, підтверджується відповідністю принципових положень дослідження 

поставленій автором завданням, послідовним дотриманням обраної методики, 

чіткою і збалансованою структурою, системним аналізом широкого й водночас 

репрезентативного кола наукових джерел з проблем адміністративного права і 

процесу тощо. 

Методологія дослідження зазначеної проблематики обрана відповідно до 

об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої мети та 
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відповідних дослідницьких завдань. 

Для досягнення поставленої мети автором визначено вісім основних 

дослідницьких завдань, які є взаємопов’язаними, відображають головний зміст 

роботи і послідовно розв’язуються в ході наукового дослідження, а саме: 

визначити поняття та ознаки надання судових послуг; розкрити принципи 

надання судових послуг; охарактеризувати правове регулювання надання судових 

послуг у вітчизняному законодавстві; розкрити процедуру надання судових 

послуг та її стадії; здійснити системний аналіз критеріїв оцінки надання судових 

послуг; виділити та дослідити гарантії забезпечення законності надання судових 

послуг в Україні, ресурс окремих їх різновидів; охарактеризувати зарубіжний 

досвід надання судових послуг та виділити основні напрями його запозичення для 

України; обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення законодавства, що 

регулює надання судових послуг та практики його реалізації  (с. 2-3). 

У дисертації вдало використано комплекс загальнонаукових методів: 

діалектичний та історичний методи; логіко-семантичний та формально- 

юридичний методи; структурно-функціональний метод; статистичний та 

соціологічний методи; методи аналізу та синтезу; порівняльно-правовий 

метод тощо (с. 3). 

Оцінюючи концепцію дослідження з позиції її впливу на обґрунтованість 

положень дисертації, слід відзначити цілісність і логічність її загальної 

структури, тісний взаємозв’язок розділів і підрозділів, що забезпечує поступове 

накопичення наукових напрацювань та урахування їх під час отримання основних 

результатів, коректний перехід від концептуально-методологічних і теоретичних 

положень до науково-прикладних підходів, що мають безпосередній вихід на 

практичне впровадження наукових результатів. 

У першому розділі роботи - «Теоретико-правові засади надання судових 

послуг» визначено поняття, правову природу та ознаки судових послуг; 

охаарктериховано принципи надання судових послуг; проведено ґенеза 

нормативного закріплення засад судових послуг у вітчизняному законодавстві. 

Заслуговує на позитивну оцінку виокремлення проблемних аспектів 
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сучасного вітчизняного законодавства про судові послуги (дефектність, 

множинність дефеніційної складової, наявність значної кількості оціночних 

понять, суперечливість змісту актів, зорієнтованих на врегулювання відповідних 

суспільних відносин, множинність та різноманіття різних за юридичною силою 

актів, прийнятих різними суб’єктами публічної адміністрації тощо) та 

обґрунтування доцільності розробки та прийняття Закону України «Про судові 

послуги», який би об’єднав всі нормативні засади надання судових послуг 

відповідними суб’єктами, слугував надійним правовим підґрунтям існування 

судових послуг (с.51). 
Заслуговує на увагу думка автора щодо характеристики принципів надання 

судових послуг з метою з метою визначення правил поведінки суб’єктів, які 

надають  судові послуги. В результаті чого автором слушно запропонований поділ 

принципів надання судових послуг  на: загальні (верховенства права; законності; 

рівності; відкритості та прозорості; оперативності та своєчасності; 

загальнодоступності правової та іншої необхідної інформації; неупередженості та 

справедливості; юридичної відповідальності суб’єктів суду  та їх посадових осіб, 

свободи вибору, системності, гуманізму, демократизму та науковості тощо); 

спеціальні (юридичної визначеності; зведення до раціонального мінімуму 

кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для надання публічних 

послуг; впровадження нових організаційних форм надання публічних послуг, 

більш зручних для фізичних та юридичних осіб; постійного моніторингу якості 

надання судових послуг) (с. 59). 

У другому розділі - «Характеристика надання судових послуг в Україні» 

охарактеризовано сутність процедури надання судових послуг; визначено 

система критеріїв оцінки надання судових послуг; з’ясовано гарантії 

забезпечення законності надання судових послуг в Україні. 

Вартує уваги виокремлення до ознак процедури надання судових послуг: 

регламентацію нормами адміністративного права; процесуальний характер 

діяльності уповноважених органів та посадових осіб судових органів; 

ініціативність (надаються за заявою осіб); наявність ряду стадій, які мають часові, 
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змістові та процедурні особливості; формальне закріплення результатів 

процедури у письмовій формі у вигляді індивідуального правового акта (копія 

рішення,  копія матеріалів справи в електронному вигляді, отримай інформацію 

про результати перегляду рішень відповідного суду, реєстрація учасників 

судового процесу тощо). Виходячи з характеристики ознак процедури надання 

судових послуг, під процедурою надання судових послуг автором слід розуміти  

врегульований адміністративно-правовими нормами порядок діяльності судових 

органів з розгляду заяви фізичної або юридичної особи щодо виконання 

відповідного  рішення, спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів 

та/або на виконання особою визначених законом обов’язків (с. 79). 

Необхідно підтримати висновок запропонований автором в підрозділі 2.2: 

оцінювання якості надання судових послуг слід проводити шляхом її порівняння 

із закріпленими в нормативно-правових актах параметрами і рівнем задоволеності 

споживачів цих послуг. Визначаючи процедурними стандартами надання судових 

послуг загальні правила щодо процедурного порядку прийняття, реєстрації, 

розгляду заяв про надання судових послуг, винесення управлінських рішень, 

граничні терміни проваджень, а також порядок справляння плати за послуги та 

підстави відповідальності владних суб’єктів тощо, дисертант наголошує на 

необхідності законодавчого встановлення уніфікованої форми процедурних 

стандартів для всіх публічно-владних суб’єктів  (с. 111-112). 

В підрозділі 2.3 автором цілком логічно та вірно виокремлено види гарантій 

забезпечення законності надання судових послуг в Україні: судове оскарження 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації з надання судових 

послуг (адміністративне судочинство); контроль за діяльністю суб’єктів публічної 

адміністрації  щодо надання судових послуг; звернення фізичних осіб (громадян 

та осіб без громадянства) відповідно до закону України «Про звернення 

громадян»; притягнення до відповідальності публічних службовців за відмову в 

наданні певного виду судової послуги (с. 116). 

У третьому розділі - «Міжнародний досвід і напрями вдосконалення 

вітчизняного законодавства щодо надання судових послуг в Україні» 
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охарактеризовано сучасну доктрину та законодавство зарубіжних країн у сфері 

надання судових послуг та запропоновані напрямки удосконалення. 

Автором охарактеризовано нормативно-правові акти різних країн світу, що 

стосуються оцінки ефективності судових систем та стандартів їх функціонування, 

у тому числі з надання судових послуг (наприклад, стандарти ефективності 

судового процесу (Trial Court Performance Standards (TCPS), розроблених 

Національним центром судів штатів (NCSC, США) спільно з Бюро підтримки 

правосуддя Департамента юстиції США) (с. 123-135). 

В результаті проведення соціологічного дослідження щодо проблемних 

питань надання судових послуг серед населення (с. 157-158), а автор встановив 

суттєві недоліки, а саме: по-перше, населення не має необхідної, достовірної і, 

взагалі, повної інформації про цей процес (процедуру); по-друге, громадяни не 

використовують усі можливості для отримання послуг у разі такої потреби 

(наприклад, усі можливості мережі Інтернет – від пошуку необхідної інформації 

на сайті до он-лайн консультування і отримання відповідей на електронну 

пошту); по-третє,  спілкування ведеться за старими методами, через особисті 

контакти на прийомі, рідше – за допомогою телефонного консультування, через 

мережу Інтернет тощо. 

Заслуговує висновок автор, що з метою врегулювання на законодавчому 

рівні великої кількості процедурних відносин в управлінській діяльності суб’єктів 

надання публічних послуг доцільно прийняти окремий процедурний закон «Про 

судові послуги» (с. 160). 

Загальні висновки дисертації відображають основні результати дослідження 

й відповідають тим, що наведені в авторефераті дисертаційного дослідження. 

Також слід наголосити, що у представленому дисертаційному дослідженні 

О.Ю. Іванченко проаналізовано позиції вітчизняних та іноземних вчених (у 

першу чергу представників європейських та американських шкіл) із питань, що 

становлять предмет дослідження. При цьому робота характеризується 

самостійним характером дослідження, дотриманням вимог щодо посилань на 

наукові позиції та положення чинного законодавства. Факторів критичного 
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запозичення чи плагіату у дисертації не виявлено, виходячи з обсягу знань за 

даною проблематикою, якими володіє опонент. 

III. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність отриманих здобувачем результатів наукового дослідження 

підтверджується теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій роботи, а також 

застосуванням при проведенні дослідження достатньої кількості першоджерел 

(448 найменувань міститься у списку використаних джерел). 

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дало можливість визначити основні наукові положення, висновки, 

пропозиції та рекомендації, що сформульовані здобувачем. Вони 

характеризуються науковою новизною та відображають особистий внесок 

дисертанта у дослідження теоретичних проблем організації та правового 

регулювання надання публічних послуг в Україні. 

Найбільш вагомими результатами дисертаційної роботи є такі: 

– розроблена Концепція судових послуг в Україні, в якій виділено: загальні 

положення; мету і завдання; проблеми, на розв’язання яких спрямована зазначена 

Концепція; шляхи і способи розв’язання проблем, строки їх реалізації; порядок і 

форми контролю за наданням публічних послуг; очікувані результати від 

реалізації Концепції; 

– запропоновано визначення судова послуга - врегульовану публічно-

правовими нормами діяльність судових органів щодо задоволення публічного 

інтересу із розгляду заяви фізичної або юридичної особи про видачу відповідного 

адміністративного акту, спрямованого на забезпечення її прав і законних інтересів 

та/або на виконання особою визначених законом обов'язків шляхом фінансування 

за рахунок державного бюджету; 

– запропоновано поділ принципів надання судових послуг на: а) загальні 

(верховенства права; законності; рівності; відкритості та прозорості; 

оперативності та своєчасності; загальнодоступності правової та іншої необхідної 

інформації; неупередженості та справедливості; юридичної відповідальності 

суб’єктів суду та їх посадових осіб, свободи вибору, системності, гуманізму, 
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демократизму та науковості; територіально-галузевий, безперервності, 

цілеспрямованості, економічної доцільності, результативності, професійності, 

доступності, єдності, зручності, своєчасності та зонально-предметний; юридичної 

відповідальності суду та їх посадових осіб; свободи вибору; системності; 

гуманізму; демократизму; результативності; плановості; територіальності); б) 

спеціальні (юридичної визначеності; зведення до раціонального мінімуму 

кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для надання судових 

послуг; впровадження нових організаційних форм надання судових послуг, більш 

зручних для фізичних та юридичних осіб; постійного моніторингу якості надання 

судових послуг);  

– виокремлено та охарактеризовано основні напрями покращення надання 

судових послуг, а саме: організаційно-правовий (розроблення та прийняття 

концепції надання судових послуг, удосконалення організаційної структури суду; 

покращення матеріально-технічного забезпечення суб’єктів надання судових 

послуг; оптимізація процесу розподілу повноважень серед працівників апарату 

суду; полегшення доступу громадян до правосуддя;); інформаційний 

(забезпечення інформаційними технологіями; налагодження зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ).  

Дисертація та автореферат оформлені згідно з вимогами Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до дисертаційних робіт такого рівня. 

Апробацію основних положень дисертаційної роботи на міжнародних і 

національних науково-практичних конференціях слід визнати достатньою. 

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані у 6 статтях, з яких 

5 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з юридичних дисциплін, у тому 

числі одна в зарубіжних наукових виданнях, а також в 2 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

IV. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Вивчення представлених рукопису та автореферату дисертації 

Іванченка О. Ю. на тему «Адміністративно-правовий аспект надання 
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судових послуг в Україні», дозволяє зробити висновок щодо ідентичності 

автореферату й основних положень дисертації. Наукові результати, висновки та 

практичні рекомендації, що наведені в авторефераті, розкриті й обґрунтовані в 

тексті дисертації в повному обсязі. 

V. Практична значущість результатів дослідження і рекомендації щодо 

їх використання. Рекомендації автора мають практичну значущість і можуть 

бути використані у: науково-дослідній діяльності – при проведенні наукових 

семінарів, досліджень, у роботі науково-пошукових товариств з дослідження 

актуальних проблем адміністративного права; при написанні конкурсних, 

кваліфікаційних наукових робіт (акт впровадження Університету митної справи 

та фінансів від 29.11.2017 № 19); правотворчій діяльності – для підготовки 

наукових висновків щодо норм права з питань надання судових послуг в Україні; 

при попередньому розгляді проектів висновків щодо проектів законодавчих актів, 

які стосуються питань, пов’язаних з надання судових послуг (лист Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної ради України від 23.01.2018 № 4-14/16-206); 

правозастосовчій діяльності – для підготовки наукових висновків з питань 

надання судових послуг, для подальшого однакового застосування норм права 

відповідними судами; навчальному процесі – у викладанні студентам вищих 

навчальних закладів дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративно-

процесуальне право», «Адміністративне судочинство», «Проблеми правового 

захисту прав людини у діяльності державних органів», під час підготовки 

підрозділів підручників і навчальних посібників із відповідного навчального 

курсу, а також статей і наукових повідомлень (акт впровадження Університету 

митної справи та фінансів від 29.11.2017 № 19). 

VI. Дискусійні положення та зауваження до дисертаційної роботи. 

Незважаючи на високий рівень вирішення задач дослідження, деякі положення 

дають підстави визнати їх дискусійними та, в деяких випадках, 

необґрунтованими. 

1. Дисертанту необхідно було б посилити характеристику актуальності теми 
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дослідження шляхом наведення статистичних даних з даної тематики та 

репрезентувати результати соціологічного дослідження в основному змісті 

роботи. 

2. Підрозділ 1.1 має назву «Поняття та ознаки надання судових послуг», 

проте в змісті самого підрозділу автором здійснена історико-правова 

характеристика адміністративної юстиції в сучасному адміністративному праві 

(с. 22-30), що явно виходить за межі даного підрозділу. 

3. На с. 84-104 дисертації автор висвітлює критерії оцінювання якості 

надання судових послуг. Проте, в ознаках та в структурі судових послуг на с. 62 

та 163 немає жодного положення щодо віднесення саме до ознак судових послуг 

такого елементу як критерії оцінювання якості.  

4. В якості пропозиції автору необхідно було розробити методичні 

рекомендації за кожним видом надання судової послуг, в яких запропонувати, по-

перше, чіткий адміністративний регламент дій посадових осіб та працівників, які 

надають судові послуги, по-друге, на рівні Кабінету Міністрів України розробити 

та прийняти нормативно-правовий акт «Про затвердження типового 

адміністративного регламенту щодо надання судових послуг». Зазначені 

пропозиції  змогли би дійсно продемонструвати правотворчу та правозастосовчу 

цінність даної роботи.  

5. При визначенні напрямів удосконалення надання судових послуг, 

поза увагою дисертанта залишились питання запобігання проявам корупції у 

зазначеній сфері. Було б показово дослідити види корупційних проявів у 

досліджуваній сфері та запропонувати шляхи їх подолання. 

Незважаючи на наведені зауваження, ознайомлення з дисертацією 

Іванченко О.Ю. дає підстави для її позитивної оцінки, а зауваження не знижують 

наукової цінності дослідження, спрямовують на подальші дослідження обраного 

напряму. 

VII. Загальний висновок та оцінка дисертації.  

В той же час наявність дискусійних положень характеризує насамперед 

складність і актуальність дослідженої теми та власний підхід дисертанта до її 
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