


Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій. Робота ґрунтується на результатах аналізу значної кількості 

нормативно-правових актів, наукових досягнень загальної теорії держави і 

права, конституційного, адміністративного права та наукових праць, 

присвячених окремим питанням апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві. За результатами наукового пошуку дисертанту 

вдалося дослідити в історико-правовому аспекті передумови виникнення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві й окреслити етапи 

його становлення у вітчизняному законодавстві; визначити поняття 

«апеляційне провадження» й назвати його завдання в адміністративному 

судочинстві; дослідити вплив норм міжнародного права на регулювання 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві; систематизувати 

структуру перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

адміністративному суді; з’ясувати особливості  повноважень адміністративного 

суду апеляційної інстанції; розкрити специфіку порядку перегляду рішень 

адміністративного суду в апеляційному провадженні; установити основні 

заходи з підвищення ефективності перегляду рішень в апеляційних 

адміністративних судах у контексті захисту прав людини та громадянина; 

окреслити оптимізацію перегляду рішень в апеляційних адміністративних судах 

шляхом удосконалення правового статусу судді адміністративного 

апеляційного суду.  

Досить слушною пропозицією автора є розширяти право організацій і 

громадян на апеляційне оскарження постанов адміністративного суду, які ще не 

вступили в законну силу. Таке право має бути надано, зокрема, організаціям і 

громадянам для апеляції на постанови: (а) про затвердження мирової угоди, (б) 

про відмову в допуску заінтересованої особи до участі у справі, (в) про 

розпорядження речовими доказами, (г) про відмову у припиненні провадження 

у справі, коли адміністративний суд зобов'язаний це зробити, (д) про відмову в 
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задоволенні клопотання позивача про зміну предмета або підстави позову, (е) 

про залишення без руху позовної заяви. 

Також вдалим є визначення правової конструкції «адміністративно-

правовий режим перегляду рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні», що становить собою встановлений порядок 

здійснення суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності є 

нормативно сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних 

розпоряджень у правилах позовного провадження, провадження у справах, що 

випливають з адміністративних та інших публічних правовідносин в 

апеляційно-процесуальному законодавстві і правилах провадження у справах 

про адміністративні правопорушення. 

Автор слушно пропонує власну дефініцію перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні як комплексного 

адміністративно-правового режиму, що становить собою встановлений порядок 

здійснення суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності. 

Він є нормативно-сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних 

розпоряджень у правилах провадження: (а) позовного, (б) що випливають з 

адміністративних та інших публічних правовідносин в апеляційно-

процесуальному законодавстві, і (в) у справах про адміністративні 

правопорушення в адміністративному законодавстві.  

Можна погодитися із позицією автора, що до структури адміністративно-

правового режиму перегляду рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні входить комплекс таких основних елементів: (а) 

сукупність норм права, що визначають статус суддів апеляційних судів, які 

розглядають справи про адміністративні правопорушення й регулюють порядок 

здійснення суддею адміністративно-процесуальної діяльності; (б)

 сукупність відносин, які складаються у зв'язку з реалізацією норм права, в 

тому числі тих, що передбачають можливість застосування заходів 

адміністративного та іншого державного примусу, призначення покарання, 
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порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення, дії 

апеляційного судді, порядок оскарження рішення суду; (в) їх цільова установка 

- завдання, для забезпечення якого і вводиться відповідний адміністративно-

правовий режим. 

 

Автор слушно зауважує, що існує необхідність підвищення ефективності 

апеляційного провадження, об’єктом якого не може бути бездіяльність суду 

першої інстанції. При цьому, пропонується розширити коло судових ухвал як 

об’єктів апеляційного оскарження з метою забезпечення реалізації 

конституційних прав на оскарження судових рішень суб’єктами 

адміністративних процесуальних правовідносин. З огляду на наведене зазнали 

критики законодавчі обмеження щодо оскарження рішень апеляційного суду по 

окремих категоріях адміністративних справ. 

Також автор робить правильний висновок, що процеси  підвищення 

ефективності апеляційного провадження  і продуктивності інструменту 

оптимальної юридичної протекції полягають у захисті прав  людини і 

громадянина відповідно до ст. 13 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. Ефективність апеляційного провадження визначається 

рухом адміністративної справи в суді апеляційної інстанції й функцією цього 

суду в дотриманні принципів верховенства права й законності при відправленні 

правосуддя. Існує доволі високий рівень впливу рекомендацій Комітету 

міністрів Ради Європи на національне процесуальне законодавство, зокрема 

(Рекомендації N (94) 12 «Незалежність, дієвість і роль суддів»). У межах 

проблем ефективності апеляційного провадження обґрунтовується важливість 

удосконалення реалізації учасниками апеляційного провадження своїх 

диспозитивних прав. Рекомендується покращити процедуру підготовки справи 

до судового розгляду, сам розгляд апеляційної скарги в суді апеляційної 

інстанції з позицій Європейського суду з прав людини, а також зміст рішення 

апеляційного суду. В окремих випадках вбачається доцільним закріплення за 
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апеляційним судом повноваження, спрямованого на скасування рішення суду 

першої інстанції і повернення йому справи на новий розгляд. 

Проведене дослідження І.С. Полякова свідчить про те, що запропоновані 

автором пропозиції та рекомендації щодо оптимізації перегляду рішень в 

апеляційних адміністративних судах через вдосконалення правового статусу 

судді адміністративного  апеляційного суду, а також розробки нових 

теоретичних положень і науково-практичних рекомендацій щодо 

вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює суспільні відносини в 

сфері адміністративного судочинства покращить ефективність діяльності 

адміністративних судів в апеляційному провадженні.  

Варто також зазначити, що поставлена автором мета дисертаційного 

дослідження досягнута, а завдання виконані. Висновки і пропозиції є новими. 

Об’єктом дослідження виступають суспільні відносини, які виникають у 

процесі перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні. 

Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, 

викладені в дисертації, є достатньою мірою обґрунтованими, логічними і 

послідовними. За темою дисертації опубліковано 6 наукових праць у виданнях, 

що визнані як фахові з юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому 

виданні, а також 5 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Достовірність результатів, обґрунтованість наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертант 

узагальнює та всебічно розглядає наукові праці провідних українських та 

зарубіжних науковців, успішно демонструє характерні особливості власних 

напрацювань, що відрізняють дисертацію від наукового доробку інших 

дослідників й визначає наукову новизну одержаних результатів. Матеріалами 

для дослідження стали спеціальна література з проблем апеляційного 

провадження, нормативно-правові акти України. Вважаємо, що одержані 

результати дослідження є достовірними, оскільки вони підкріплюються такими 
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методами проведення досліджень як: діалектичний, формально-логічний, 

історико-порівняльний, порівняно-правовий, формально-юридичний аналіз 

норм чинного адміністративного законодавства, статистичний метод. Виходячи 

з цього можна зазначити, що висновки та пропозиції автора дисертації є 

достатньо обґрунтованими та достовірними і мають елементи новизни. 

Отримані наукові результати, теоретичні положення й практичні 

висновки проведеного дослідження були здійснені в межах теми науково-

дослідної роботи відповідно до основних наукових напрямів та найважливіших 

проблем фундаментальних досліджень в рамках Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016-2020 роки, затверджених Національною 

академією правових наук України 03.03.2016 р., №14-10. Основні напрямки 

дослідження є складовими  елементами  комплексної теми «Конституційно-

правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму 

публічної влади в Україні», яка розробляється науковцями Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого (номер державної реєстрації 

0111U000966).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

Уперше: 

– надано авторське визначення правової конструкції «адміністративно-

правовий режим перегляду рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні», що становить собою встановлений порядок 

здійснення суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності є 

нормативно сформульованим у вигляді дозволів, заборон і детальних 

розпоряджень у правилах позовного провадження, провадження у справах, що 

випливають з адміністративних та інших публічних правовідносин в 

апеляційно-процесуальному законодавстві і правилах провадження у справах 

про адміністративні правопорушення; 

– запропоновано структуру адміністративно-правового режиму перегляду 

рішень окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні, до якої 
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входять такі елементи, як-то: а) сукупність норм права, що визначають статус 

суддів апеляційних судів, які розглядають справи про адміністративні 

правопорушення, і регламентують порядок здійснення суддею адміністративно-

процесуальної діяльності; б) сукупність відносин, які виникають у результаті 

реалізації норм права, в тому числі норм, що передбачають можливість 

вживання заходів адміністративного та іншого державного примусу, 

призначення покарання, порядок розгляду справи про адміністративне 

правопорушення, дії апеляційного судді, порядок оскарження; в) цільова 

установка, тобто завдання, для забезпечення якого вводиться відповідний 

адміністративно-правовий режим; 

– розроблено рекомендації щодо ухвалення закону про дисциплінарну 

відповідальність суддів, у тому числі і про порядок припинення повноважень, 

тих із них, які займаються діяльністю, несумісною з їх посадою, вчиняють 

протиправні дії, які посягають на честь і гідність  представника суддівської 

влади або знижують її авторитет, що дозволить конкретизувати й 

систематизувати відповідальність суддів. 

Удосконалено: 

– підхід до внормування вітчизняного законодавства в контексті 

організаційно-правового забезпечення апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві шляхом імплементації окремих рекомендацій 

Комітетом міністрів Ради Європи; 

– модель розширення правових меж суб’єктів адміністративно-правових 

відносин щодо апеляційного оскарження рішень адміністративного суду, які не 

вступили в законну силу, у світлі питань, що стосуються: а) затвердження 

мирової угоди; б) відмови в допуску заінтересованої особи до участі у справі; в) 

розпорядження речовими доказами; г) відмови у припиненні провадження у 

справі; д) відмови в задоволенні клопотання позивача про зміну предмета або 

підстави позову; е) залишення без руху позовної заяви. 

Набули подальшого розвитку: 
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– наукові погляди на підвищення ефективності апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві в контексті захисту прав та 

свобод людини і громадянина з урахуванням норм сучасного міжнародного 

права людино-центристської спрямованості; 

– правові заходи щодо усунення недоліків і суперечностей сучасного 

вітчизняного законодавства в таких питаннях, як-то: (а) правовий статус 

українських суддів; (б) відсутність установленої законом дефініції поняття 

«статус суддів»; (в) невизнання наявності різноманіття їх статусів; (г) 

недостатність регламентації гарантій правового статусу й відповідальності 

суддів, – шляхом унормування правового статусу судді адміністративного 

апеляційного суду; 

– з’ясування змісту процесуальної діяльності адміністративного суду 

апеляційної інстанції й висвітлення структури апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві України. 

Наукові висновки й рекомендації дослідження можуть бути використані: 

у науково-дослідницькій сфері – для подальшого вирішення питань 

адміністративного процесу, правових проблем регулювання апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві; для проведення подальших 

наукових досліджень за напрямами захисту прав та свобод громадян в 

адміністративному суді в апеляційному провадженні; у сфері правотворчості – 

для удосконалення сучасного вітчизняного законодавства у контексті 

унормування правового статусу судді адміністративного апеляційного суду; у 

правозастосуванні – для оптимізації форм і методів діяльності 

адміністративного апеляційного суду з метою ефективного забезпечення 

апеляційного провадження в адміністративному судочинстві; в освітньому 

процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і навчальних 

посібників з циклу публічно-правових дисциплін, у викладанні курсу 

Адміністративного права України, у науково-дослідній роботі студентів, 

магістрів та аспірантів.  
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Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. Дисертація та 

автореферат оформлені згідно з вимогами МОН України, що висуваються до 

дисертаційних робіт. Зміст дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу 

послідовний і достатньою мірою розкритий. Завдання, наукова новизна та 

висновки дисертаційної роботи лаконічно переплітаються між собою. Зміст 

автореферату повністю ідентичний основним положенням дисертаційної 

роботи.  

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації – 194 сторінки, з них 

основний текст – 169 сторінок, список використаних джерел складає 

266 найменувань. 

 

Дискусійні положення та побажання. 

 

Позитивно оцінюючи здобутки дисертанта, вважаю за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи: 

1. Науково цінними, на думку опонента, є проведений автором аналіз 

процесів становлення апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві, однак  вважаємо, що робота значно б виграла, якби автор 

розподілив свій аналіз, відокремивши конкретні історичні періоди їх розвитку.  

2. Підрозділ 2.1. набув би кращого сприйняття, якби структуру перегляду 

рішень апеляційним адміністративним судом автор розділив хоча б на дві 

категорії стосовно предмету дослідження.    

3. Вважаємо, що дисертаційну роботу варто було б доповнити 

практичними рекомендаціями  щодо особливостей апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві.  

4.  При дослідженні у другому розділі дисертаційної роботи порядку 

перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

 9 



провадженні, на нашу думку було б доцільно включити окремий підрозділ 

присвячений аналізу судової практики, узагальнити її, дати своє критичне 

бачення. Це підсилило б роботу в практичному плані та більш системно 

показало б проблеми перегляду рішень окружних адміністративних судів в 

апеляційному провадженні.  

5. Дисертаційна робота значно виграла б, якщо дисертант долідив 

особливості апеляційного перегляду у електронній формі, а також досвід 

використання «Електронного суду».  

 

Загальний висновок 

 

Дисертаційна робота Полякова Ігоря Сергійовича «Перегляд рішень 

окружних адміністративних судів в апеляційному провадженні» є завершеним 

науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему. В дослідженні  

вирішується важлива наукова проблема формування теоретико-методологічних 

положень перегляду рішень окружних адміністративних судів апеляційним 

адміністративним судом і удосконалення відповідного законодавства для 

створення умов ефективного апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві. Це сприятиме ефективному вирішенню проблем у зазначеній 

сфері, та дозволить визначити й методологічно обґрунтувати низку 

теоретичних положень з адміністративного процесу в контексті 

адміністративного судочинства, а  також допоможе сформулювати науково 

обґрунтовані пропозиції з удосконалення  законодавства з питань апеляційного 

провадження в адміністративному судочинстві, як у частині його структури, так 

і змісту окремих його складників, стосовно правового регулювання 

адміністративних правовідносин. 

Актуальність і новизна, важливість одержаних дисертантом результатів, 

їх обґрунтованість і достовірність, а також практична цінність сформульованих 

положень і висновків в сукупності становлять необхідні підстави для висновку 
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про те, що дисертаційна робота «Перегляд рішень окружних адміністративних 

судів в апеляційному провадженні» відповідає вимогам МОН України, які 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук, та відповідає п.п. 9-11 Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 р. № 567, а її автор, Поляков Ігор Сергійович, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 

«Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 
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