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безперечно актуальну тему, оскільки, незважаючи на численну кількість 

наукових праць із даної проблематики, питання сутності, особливостей, видів, 

принципів, функцій та правового регулювання представництва в 

адміністративному процесі, визначення статусу та повноважень представника в 

цьому процесі, а також удосконалення законодавства та організаційно-

процедурних засад здійснення представництва в контексті судової реформи в 

Україні, з урахуванням змін, які відбулись в законодавстві наприкінці 2017 

року, не були предметом системного вивчення або окремого аналізу.  

Про актуальність дослідження свідчить також його відповідність 

основним положенням Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої 

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. 

№ 276/2015, Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016-2020 роки, затвердженої постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., 

планам наукових досліджень Запорізького національного університету, 

комплексним науковим проектам «Основні напрямки удосконалення 

законодавства України в умовах євроінтеграційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0115U00710) і «Дослідження основних напрямків реформування 

законодавства України в контексті глобалізаційних процесів» (номер державної 

реєстрації 0111U008532). 

Викладені в дисертації погляди автора на проблеми представництва в 

адміністративному процесі є достатньо обґрунтованими, зроблені висновки та 

визначені поняття беззаперечно мають відповідний ступінь наукової новизни. 

Всебічність зробленого аналізу підтверджується достатньою кількістю 

використаних автором наукових, інформаційних та правових джерел. 

Загальна структура роботи в цілому є логічною, послідовною, 
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раціональною, обґрунтованою предметом, метою та завданнями дослідження. 

Методологічною основою дослідження є сукупність методів і прийомів 

наукового пізнання. Їх застосування характеризується системним підходом, що 

дає можливість досліджувати проблеми в єдності їхнього соціального змісту і 

юридичної форми, здійснити системний аналіз інституту представництва в 

адміністративному процесі. 

Фундаментальність та комплексність роботи проявляється у всебічному та 

поступовому вивченні дисертантом предмета дослідження. Починаючи роботу з 

ґенези інституту представництва в адміністративному процесі, а також 

визначення сутності, особливостей, видів, принципів, функцій та правового 

регулювання представництва в адміністративному процесі, автор поступово 

переходить до визначення статусу та повноважень представника в такому 

процесі, а також до розгляду зарубіжного досвіду з цього питання і завершує 

пропозиціями з удосконалення законодавства та організаційно-процедурних 

засад здійснення представництва в контексті судової реформи в Україні. 

Наукова новизна результатів дослідження проявляється в тому, що робота 

є однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права та 

процесу визначити сутність та особливості представництва в адміністративному 

процесі. На особливу увагу заслуговує низка результатів дослідження. 

Так, цікавим і обґрунтованим є визначення поняття представництва в 

адміністративному процесі, під яким автор пропонує розуміти правовідносини, 

коли певна особа в межах визначених договором або законом повноважень 

вчиняє процесуальні дії в адміністративному процесі, спрямовані на захист 

законних прав, свобод та інтересів іншої особи, яку представляє (с. 48). 

Достатньо обґрунтованим є виділення трьох підвидів договірного 

представництва в адміністративному процесі, а саме: 1) безпосередньо 

адвокатське; 2) представництво прав та інтересів юридичних осіб; 
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3) представництво в адміністративному процесі іншою особою, яку було 

допущено судом (с. 48). 

Заслуговує на увагу узагальнення здобувачем особливостей 

представництва в адміністративному процесі, до яких віднесено те, що воно: 1) 

спрямоване на надання юридичної допомоги в ході адміністративного процесу 

щодо реалізації прав та інтересів певного учасника цього процесу; 2) участь 

представника та довірителя може бути одночасною, окрім випадків, визначених 

законодавчо; 3) повноваження представника визначені на законодавчому рівні, 

він є самостійним у їх реалізації; 4) адміністративне представництво може бути 

законним та добровільним (с. 50). 

Цікавою є характеристика функцій представників в адміністративному 

процесі: 1) консультування щодо можливості застосування законодавства; 

2) консультування та юридичне супроводження підприємств (установ, організацій 

тощо); 3) захист в адміністративному провадженні; 4) представництво в 

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

інших документів, які мають правовий характер (с. 63). 

До особливостей процесуального статусу представника в 

адміністративному процесі здобувач справедливо відносить такі: 1) наділений 

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

сторони адміністративного процесу чи третьої особи; 2) захищає виключно права 

та законні інтереси осіб, яких представляє, а не особисті; 3) діє на підставі 

договору (угоди) чи закону; 4) вимоги до представників та обмеження 

процесуального представництва викладені в статтях Кодексу адміністративного 

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

судочинства України, повноваження законних представників мають бути 

підтвердженні у визначеному законом порядку; 6) діяльність спрямована на 

надання кваліфікованої правової допомоги особі, яку він представляє, та 

сприяння здійсненню правосуддя в адміністративному суді (с. 87). 
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Обґрунтованими є можливості використання в Україні зарубіжного 

досвіду представництва в адміністративному судочинстві (с. 147-148). 

Науково цінними є пропозиції автора щодо внесення змін та доповнень до 

законодавства, яке регламентує інститут представництва, зокрема до Кодексу 

адміністративного судочинства України, Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та ін. (с. 158-159). 

На схвалення заслуговує й ціла низка інших положень дисертації. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів визначається 

насамперед тим, що дисертація є вагомим внеском у розвиток теорії та практики 

інституту представництва в адміністративному процесі. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути використані у науково-дослідній сфері – як 

основа для подальшого дослідження представництва в адміністративному 

процесі в Україні; правотворчості – під час опрацювання змін і доповнень до 

нормативно-правових актів, якими врегульовано діяльність учасників 

адміністративного процесу; правозастосовній діяльності – з метою підвищення 

ефективності судочинства в Україні; освітньому процесі – в ході підготовки 

підручників, навчальних посібників та проведення занять із дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес». 

Зміст дисертаційної роботи висвітлений достатньо повно, виклад 

запропонованих у роботі положень базується на ґрунтовному опрацюванні 

літературних джерел з проблематики дисертаційного дослідження. Дисертантом 

сформульовано висновки, які здатні зробити значний внесок у розвиток 

вітчизняної теорії адміністративного процесу.  

Основні положення та результати дисертації викладено у 7 наукових 

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

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

на науково-практичних конференціях. 

Аналіз дисертації та автореферату дає підстави для твердження про 
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ідентичність змісту автореферату й основних положень дисертації. Дисертацію 

й автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог.  

В цілому високо оцінюючи зміст дисертаційного дослідження, високий 

рівень обґрунтованості теоретичних та методичних положень, варто відмітити, 

що рецензована дисертація містить і певні недоліки та дискусійні положення. 

1. В дисертації зазначено, що на відміну від інших судових процесів, 

представництво в адміністративному процесі може виникнути у зв’язку зі 

спорідненістю осіб або інших юридичних фактів (с. 50-51). Проте здобувач не 

розкриває сутність та особливості цієї ознаки представництва в 

адміністративному процесі.  

2. Крім основних принципів діяльності представника в адміністративному 

процесі (принципів верховенства права, законності, незалежності, рівності) автор 

пропонує виділяти принцип професіоналізму, адвокатської етики та гуманізму (с. 

59). Водночас на цій же сторінці здобувач зазначає, що деякі вчені виділяють як 

окремі принципи діяльності представника в адміністративному процесі й 

принцип публічності, принцип конфіденційності, принцип доступу до публічної 

інформації, принцип ефективності. Однак, автором не зроблено ніяких 

висновків з приводу зазначених принципів і не зрозуміло, чи поділяє вона таку 

думку вчених.  

3. Узагальнивши положення нормативних документів при розгляді 

поняття та змісту правового статусу представника як суб’єкта 

адміністративного процесу, здобувачем виділено певні особливості 

процесуального статусу представника в адміністративному процесі, зокрема те, 

що представник захищає виключно права та законні інтереси осіб, яких 

представляє, а не особисті. Проте, підсумовуючи викладену інформацію при 

розгляді зазначеного питання, дисертант робить висновок, що в межах свого 

правового статусу представник самостійно обирає правову позицію у справі, 

методи та засоби захисту чи відновлення прав та законних інтересів клієнта 



 7 

тощо, при цьому його самостійність як представника обмежена чинним 

законодавством та не повинна суперечити чи завдавати шкоду клієнту (с. 87-

88). Вважаю, що в дисертації доцільно було розглянути питання взаємодії 

представника з клієнтом щодо визначення правової позиції у справі, методів та 

засобів захисту, зокрема в тому аспекті, коли клієнт має відмінну позицію, ніж 

позиція представника або пропонує представнику добитися результатів шляхом 

зловживання правом.              

4. Доволі цікавим є висновок автора, що побудова правової держави та 

реалізація конституційного права особи на захист своїх прав та законних інтересів 

без взаємодії між всіма учасниками адміністративного процесу та одночасно 

незалежності їх один від одного неможлива (с. 130-131). З приводу зазначеного 

висновку доцільно було б у дисертації приділити увагу механізму такої співпраці 

між представником, суддею, сторонами та іншими учасниками адміністративного 

процесу та виокремити позитивні і негативні аспекти такої співпраці.  

5. Розглядаючи питання зарубіжного досвіду представництва в 

адміністративному судочинстві та можливості його використання в Україні, 

дисертантом наголошено на нагальній необхідності проводити дослідження та 

використання зарубіжного досвіду представництва в адміністративному 

судочинстві як підґрунтя для розробки і вдосконалення правового регулювання 

та організаційного забезпечення функціонування інституту представництва в 

адміністративному процесі в Україні, у контексті реалізації Угоди про асоціацію 

України та Європейського Союзу (с. 146). В даному питанні цікавим є саме 

порівняння конкретних законодавчих норм, які регулюють певні питання 

представництва в адміністративному процесі у зарубіжних країнах з 

національними правовими нормами, що в певних випадках не було зроблено 

автором. Частково таке порівняння в дисертації прослідковується, але інші 

запропоновані положення, такі, наприклад, як підвищення гарантій забезпечення 

адвокатам можливості здійснювати їх професійні обов’язки незалежно, без тиску, 
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