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сформованої у науці адміністративного процесуального права, яка на 

сьогоднішній день залишається досить дискусійною. 

З огляду на це, перед сучасною правовою наукою постало надзвичайно 

актуальне та практично значуще завдання, пов’язане з удосконаленням 

організаційно-правових засад функціонування інституту представництва в 

адміністративному процесі. Дослідження даного питання має науково-

практичне значення, оскільки воно дозволить виявити та усунути прогалини 

в чинному законодавстві в указаній сфері, сприятиме його систематизації. 

Вирішення даних проблем, у свою чергу, сприятиме забезпеченню 

ефективного функціонування інституту представництва, а також належному 

захисту прав і свобод громадян.  

Таким чином, необхідність вдосконалення правового статусу 

представників в адміністративному процесі, наявність прогалин у 

відповідному правовому регулюванні та відсутність предметних досліджень 

цих проблем обумовлюють актуальність обраної теми. 

Її актуальність додатково підтверджується також відповідністю 

вимогам основних положень 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). 
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Надане на рецензування дисертаційне дослідження є першою 

фундаментальною та комплексною працею, присвяченою визначенню 

особливостей представництва в адміністративному процесі, а також 

виробленню пропозицій щодо її покращення. Високий ступінь 

обґрунтованості результатів дослідження зумовлений насамперед досить 

раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційної роботи. 

Науково-теоретичне підґрунтя дослідження становлять наукові праці 

фахівців у галузі філософії, теорії управління, загальної теорії держави і 

права, адміністративного права, адміністративного процесуального права, 

інших галузевих правових наук, у тому числі зарубіжних дослідників. 

Нормативною базою дослідження є Конституція України, закони України, 

міжнародні акти та підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують 

здійснення представництва та правовий статус представника в 

адміністративному процесі. Інформаційну та емпіричну базу роботи 

становлять статистичні дані, експертні оцінки та узагальнення стану 

фактичного здійснення представництва в адміністративному процесі. 

Методологічною основою дослідження стали сучасні загальні та 

спеціальні методи наукового пізнання. Їх застосування обумовлене 

системним підходом, що дало дисертанту можливість досліджувати 

проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. 

Мета дисертаційного дослідження і сформульовані відповідно до неї 

задачі дозволили дисертанту визначити зміст та особливості представництва 

в адміністративному процесі, а також проаналізувати чинне законодавство 

України і практику його реалізації. Об’єкт та предмет дослідження 

сформульовані вдало і відповідають вимогам МОН України. 

Зміст дисертації в цілому характеризується досить високим 

теоретичним і науково-методологічним рівнем вирішення поставлених 

завдань. Чітко виражений теоретичний підхід, зокрема вдало розроблені 

дефініції, класифікації і критерії дозволили автору аргументовано визначити 

власну позицію щодо багатьох дискусійних проблем представництва в 
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адміністративному процесі. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є 

однією з перших спроб, з набуттям чинності новою редакцією Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», комплексно, з використанням 

сучасних методів пізнання визначити сутність та особливості представництва 

в адміністративному процесі в Україні та виробити авторське бачення 

напрямків його удосконалення. У результаті проведеного дослідження 

сформульовано низку нових наукових положень та висновків.  

Зокрема дисертантом уперше визначено особливості процесуального 

статусу представника, до яких віднесено таке: 1) він наділений правом 

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

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

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

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

процесуального представництва викладені в статтях КАС; 5) базуючись на 

вимогах ст. 59 КАС, повноваження законних представників мають бути 

підтвердженні у визначеному законом порядку; 6) його діяльність 

спрямована на надання кваліфікованої правової допомоги особі, яку він 

представляє, та сприяння здійсненню правосуддя в адміністративному суді 

(с. 22-23). 

Крім того, на особливу увагу заслуговують такі результати 

дослідження: 

- узагальнені завдання представників в адміністративному процесі, до 

яких віднесено: 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 носять правовий характер 

(с. 63); 

- запропонована здобувачем класифікація законних представників, які 
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можуть представляти інтереси дитини в адміністративному судовому 

процесі, яка включає наступні категорії осіб: 1) родичі першого порядку – 

батьки – батько та мати; 2) другого – повнорідні повнолітні та правоздатні 

брати чи сестри, дід чи баба; 3) усиновлювачі; 4) піклувальники чи опікуни; 

5) органи опіки та піклування тощо (с. 72); 

- виокремленні здобувачем підвиди договірного представництва в 

адміністративному процесі, а саме: 1) безпосередньо адвокатське; 2) 

представництво прав та інтересів юридичних осіб; 3)  представництво в 

адміністративному процесі іншою особою, яку було допущено судом (с. 75); 

- висновок про те, що до зобов’язань законного представника в 

адміністративному процесі слід віднести наступні: 1) беззаперечне 

дотримання чинного законодавства України чи міжнародних норм стосовно 

адміністративного права; 2) використовувати всі законні засоби захисту прав 

і законних інтересів громадян. При цьому законному представнику 

заборонено використовувати свої повноваження та знання з метою тиску чи 

завдання шкоди особі, яку представляє; 3) не розголошувати відомості які є 

предметом таємниці захисту; 4) відмовитись від надання правової допомоги у 

випадках, передбачених законодавством (с. 86-87); 

-  визначені здобувачем форми взаємодії представників з іншими 

учасниками адміністративного процесу, серед яких: 1) з державними 

органами, які беруть участь у судових стадіях процесу; 2) пряма взаємодія та 

взаємодопомога; 3) взаємодія поза безпосереднім співробітництвом з 

учасниками процесу (зі свідками обвинувачення, експертами тощо); 4) 

взаємодія з обвинуваченням – колізійна форма (с. 128);  

- з’ясовані дисертантом можливості використання в Україні 

позитивного зарубіжного досвіду представництва в адміністративному 

судочинстві, а саме: 1) законодавче закріплення ефективної безоплатної 

правової допомоги за моделями «Офіс публічного захисника» (США, 

Ізраїль), контрактною (Великобританія, Нідерланди), спеціальними схемами 

страхування (Німеччина, США); 2) вирішення питання обмеженого 
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бюджетного фінансування безоплатної правової допомоги шляхом залучення 

наряду з коштами державного бюджету грантів, адвокатських внесків (країни 

ЄС та США); 3) участь адвокатів в адміністративному провадженні не тільки 

в якості представника заінтересованої сторони, а й відповідача за позовом у 

справах адвокатів (Німеччина); 4) здійснення представництва в 

адміністративному процесі лише адвокатами – членами адвокатури (Естонія); 

5) консолідація корпоративних зусиль адвокатів і представників, створення 

об’єднань адвокатів у формі асоціацій, професійних об’єднань, корпорацій 

(США); 6) заснування адвокатських фірм, які створені для захисту 

«суспільних інтересів» і є представниками не приватних клієнтів, а 

громадськості (США); 7) досвід розмежування у професії надання юридичної 

допомоги – беррістер та солісітор в Англії, адвокат та правовий радник в 

Польщі тощо; 8) досвід дії адвокату в інтересах права в цілому так само, як і 

в інтересах тих, чиї права і свободи йому довірено захищати (ЄС); 9) 

забезпечення адвокатам можливості здійснювати їх професійні обов’язки 

незалежно, без тиску, залякування, перешкод, недоречного втручання (ЄС); 

10) таємниця юридичної консультації як адвоката, так і будь-якого іншого 

юриста, навіть юриста-працівника підприємства (досвід Англії); 11) 

одержання адвокатами достатньої професійної підготовки (Англія), жорсткі 

вимоги доступу до професії, адвокатська етика, дисциплінарна 

відповідальність, саморегуляція професії, а також автономний бюджет (ЄС); 

12) розвиток альтернативного судового розгляду публічно-правових спорів 

(внутрішній перегляд, примирення, медіація, урегулювання шляхом 

переговорів, арбітраж) (ЄС); 13) активізація міжнародної діяльності та 

адвокатської дипломатії, розширення роботи за кордоном тощо (с. 147-148). 

У дисертації сформульовано також інші цікаві та корисні положення, 

висновки та пропозиції. 

Одержані результати мають значне практичне значення, яке полягає в 

тому, що викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути 

використані у: науково-дослідній сфері – як основа для подальшого 
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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 проведення занять та 

підготовки підручників, навчальних посібників з дисциплін 

«Адміністративне право», «Адміністративний процес». 

Однак, як і при дослідженні будь-якої складної і нової теоретичної 

проблеми, в зазначеному дисертаційному дослідженні містяться деякі спірні, 

неузгоджені і не зовсім обґрунтовані положення, які можуть стати 

підґрунтям наукової дискусії і напрямами подальшої розробки даної 

проблеми. Зокрема:  

1. Вказуючи на те, що сьогодні відсутній єдиний механізм, який би 

дозволив визначити рівень професіоналізму та кваліфікації представників, 

відсутні єдині вимоги до рівня професіоналізму представників в 

адміністративному процесі (с. 68), здобувачеві варто було б зазначити, які 

саме, на його думку, вимоги необхідно закріпити та в якому нормативно-

правовому акті. 

2. Дискусійним є висновок дисертанта про те, що правовий статус слід 

визначати як комплексну категорію, що містить в собі завдання та функції, 

права, обов’язки та відповідальність представників, визначені 

адміністративним законодавством чи іншими нормативними актами (с. 79), 

оскільки відповідно до загальноприйнятого в правовій науці підходу до 

визначення структури правового статусу суб’єкта він включає його права, 

обов’язки та відповідальність. 

3. Потребує уточнення висновок дисертанта щодо того, що 

повноваження представника породжують права та обов’язки особи, яку 

представляють (с. 95), оскільки вони визначаються не лише правовим 

статусом особи, інтереси якої вони представляють, а й законом і стосуються 

лише представника (наприклад, обов’язок підтвердити свої повноваження на 
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представництво та інші). 

4. Визначаючи основні ознаки дисциплінарної відповідальності 

представників в адміністративному процесу (с. 104), дисертантові варто було 

б вказати, на яких саме представників вони поширюються, оскільки не всі 

види представників в адміністративному процесі підлягають дисциплінарній 

відповідальності.  

5. Потребує додаткового обґрунтування одна із пропозиції автора щодо 

вдосконалення організаційних та процедурних засад здійснення 

представництва в контексті судової реформи в Україні, а саме організації 

формування органів адвокатського самоврядування та їх взаємодії за 

принципом «знизу – вгору», а не «згори – вниз» (с. 177). На сьогодні 

відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

формування органів адвокатського самоврядування відбувається знизу вгору, 

коли територіальні органи обирають делегатів та забезпечують їх участь в 

роботі всеукраїнських органів адвокатського самоврядування. 

Висловлені зауваження переважно мають характер побажань і не 

можуть суттєво вплинути на загальну високу наукову цінність рецензованої 

роботи та позитивну оцінку проведеного автором дослідження.  

Основні положення дисертації відображені в авторефераті, 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, що свідчить про 

ретельну роботу, проведену дисертантом в процесі наукового дослідження 

та його апробації. 

Автореферат дисертації ідентичний її змісту і повністю відображає 

основні положення та результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог. 

Зважаючи на викладене, можна зробити висновок, що дисертація 

«Представництво в адміністративному процесі» є завершеною працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують 
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