


     
 

Спрямованість і характер оновленого законодавства з питань 

апеляційного провадження у сфері адміністративного судочинства повинні 

перш за все визначатися за людиноцентристськими пріоритетами. Саме з 

урахуванням такого чинника впливу зовнішнього і внутрішнього характеру 

повинна функціонувати судова система України. 

Удосконалення й підвищення ефективності апеляційних інститутів 

потребує ґрунтовних наукових досліджень, що мають включати  сучасні 

розробки в цій сфері як теорії, так і практики Отже, комплексне вивчення 

проблемних питань апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві України є вкрай необхідним і своєчасним. 

Вирішення поставленого завдання є можливим на підставі визначення 

теоретичних положень з покращання правових механізмів забезпечення 

ефективного адміністративного судочинства в апеляційному порядку й 

формування на цій підставі пропозицій щодо вдосконалення законодавства.  

Теоретичним підґрунтям цього дослідження в частині загальних питань 

правового регулювання адміністративного судочинства в апеляційному 

порядку послужили праці вітчизняних учених, зокрема, В. М. Бевзенка, Ю. 

П. Битяка, Г. І. Бребана, Л. В. Бринцевої, К. В. Гусарова, А. Т. Комзюка, О. В. 

Константного, О. В. Кузьменка, Д. В. Лученка, Р. С. Мельника, В. С. 

Стефанюка, Ю. С. Шемшученка та ін. 

Окремі аспекти вивчення питання перегляду судових рішень 

розглянуто у працях таких дослідників, як Ю. В. Білоусов, Ю. М. Грошевий, 

Л. Є. Гузь,  К. В. Гусаров, І. І. Ємельянова, С. Ю. Кац,  В. В. Комаров, О. Ю. 

Кожемякін, В. М. Коссак, В. А. Кройтор, Д. Д. Луспеник, Г. О. Світлична, В. 

В. Сердюк,  О. М. Трач,  О. І. Угриновська, Ю. М. Чуйков, П. І .Шевчук, М. 

Й. Штефан, С. Я. Фурса, І. М. Зайцев, В. С. Калмацький, К. І. Комісаров, В. 

К. Пучинський, П. Я. Трубніков, Д. М. Чечот та ін. 

У наукових працях вищезазначених науковців аспектам 

адміністративного судочинства приділяється значна увага. Незважаючи на їх 

існування, наразі питання оптимізації перегляду рішень апеляційним 
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адміністративним судом достатньо не вивчено, оскільки окремі її аспекти 

розкрито фрагментарно й вимагають більшої конкретизації й вироблення 

концептуального підходу на рівні наукової праці з урахуванням сучасних 

реалій та оновленого законодавства з питань судоустрою. 

Отже, проведення дослідження з визначення теоретико-методологічних 

положень питання перегляду рішень апеляційним адміністративним судом, а 

також удосконалення відповідного законодавства для створення більш 

ефективних умов апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві сприятиме оперативному вирішенню сучасних завдань 

адміністративного судочинства. 

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  Мета дисертації полягає в комплексному 

вивченні теоретико-правової характеристики перегляду рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні, а також у вдосконаленні 

відповідного законодавства для створення умов ефективного апеляційного 

провадження, що дозволить належним чином вирішувати завдання 

адміністративного судочинства з метою здійснення прав, свобод та інтересів 

громадян у контексті людиноцентристської спрямованості. Задля досягнення 

поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 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 
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контексті захисту прав людини та громадянина; окреслити оптимізацію 

перегляду рішень в апеляційних адміністративних судах шляхом 

удосконалення правового статусу судді адміністративного апеляційного суду. 

Для досягнення достовірних, об’єктивних результатів дослідження 

були обрані філософські, загальнонаукові та спеціально наукові методи, 

сукупність яких забезпечує об’єктивний і всебічний аналіз соціально-

правових процесів та явищ.  

у процесі проведення дослідження застосування діалектичного методу 

дозволило дослідити сутність, зміст і місце апеляційного провадження в 

адміністративному процесі (підрозділ 1.2), а також допомогло з’ясувати 

сутність перегляду рішень окружних адміністративних судів в апеляційному 

провадженні (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3); формально-логічний метод 

використовувався як універсальний спосіб аргументування (підрозділи 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2);  історико-порівняльний метод дозволив визначити 

передумови виникнення апеляційного провадження в адміністративному 

судочинстві (підрозділ 1.1), а порівняно-правовий використовувався при 

співставленні вітчизняного законодавства щодо організаційно-правового 

забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві із 

законодавством зарубіжних країнах (наводиться відповідна практика, яка має 

місце у США, Японії, Західній Європі), (підрозділ 1.3); формально-

юридичний аналіз норм чинного адміністративного законодавства дозволив 

виявити, властиві процесу перегляду рішень окружних адміністративних 

судів в апеляційному провадженні, переваги та недоліки, а також 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання 

основних елементів структури апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3; 3.1. 3.2); 

статистичний метод використовувався для дослідження, аналізу та 

узагальнення офіційної статистичної інформації, а також іншої інформації, 

яка становить предмет дослідження  (підрозділ 2.1, 2.2, 2.3). Вимоги 

формальної логіки стосовно послідовності, несуперечності та 
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обґрунтованості були враховані при формулюванні висновків та пропозицій 

відповідно до мети цього дисертаційного дослідження. 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, 

міжнародно-правові акти, кодифіковані законодавчі акти та закони України, а 

також відомчі нормативно-правові акти, які регламентують апеляційне 

провадження в адміністративному судочинстві. 

Емпіричну базу дослідження становлять судова статистична й 

аналітична за 2016–2017 рр., а також матеріали судової та адміністративної 

практики. 

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів. 

Достовірність одержаних результатів досягнута здобувачкою завдяки 

використанню значного масиву вітчизняної та зарубіжної наукової, 

нормативної та публіцистичної літератури. Акцентовано увагу на 

дослідженні положень чинного та перспективного вітчизняного 

законодавства. Загалом же автором було використано під час написання 

дисертаційного дослідження 266 літературних джерел, що є цілком достатнім 

для дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. 

Цінність роботи полягає в тому, що дисертантом здійснено теоретичне 

узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає у  вдосконаленні й 

розвитку наукових знань та уявлень щодо 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 
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регулювання адміністративних правовідносин.  

Такий підхід дозолив дисертантці проаналізувати ключові аспекти 

зазначеної проблеми, розв’язання якої має важливе теоретичне і практичне 

значення,  а також сформулювати низку корисних з наукової та практичної 

точки зору висновків та пропозицій. 

Наукова новизна результатів дисертації полягає у тому, що вона є 

одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним науково-

практичним дослідженням перегляду рішень окружних адміністративних 

судів в апеляційному провадженні, яке присвячено характеристиці його 

основних елементів. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, зокрема: 

вперше: 

– 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 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 

 6 



     
 
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: 

– 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 

 7 



     
 
«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. 

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, у публікаціях. Основні положення та 

результати дисертації викладено у 6 наукових статтях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також 5 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Зміст автореферату відповідає змісту дисертації, а його оформлення -

основним вимогам до дисертацій та авторефератів дисертацій. 

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Поряд із 

зазначеними позитивними моментами у дисертаційному дослідженні є деякі 

суперечливі та недостатньо обґрунтовані положення, які не находять у нас 

підтримки або потребують додаткового уточнення та обґрунтування. 

 Але, дисертаційне дослідження, як і будь-яка творча праця, містить 

певні дискусійні моменти, спірні положення та зауваження, відповіді на які 

сприятимуть більш повній та об'єктивній характеристиці результатів 

проведеного дослідження. 

1.  При дослідженні поняття й завдання апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві (підрозділ 1.2) автору слід було б детальніше 

зупинитися на адміністративно-правових наслідках від перерахованих на 

стор. 44 дисертації недоліках здійснення українського правосуддя, це значно 

підсилило б здобутки у дисертаційній роботі.  

2. У підрозділі 1.3 роботи автор, аналізуючи організаційно-правове 

забезпечення апеляційного провадження в адміністративному судочинстві в 

зарубіжних країнах не у повному обсязі надав окреслив теоретичні концепти 
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щодо вдосконалення українського законодавства у сфері апеляційного 

провадження. Це свідчило б про більшу обізнаність дисертанта щодо 

можливостей удосконалення здійснення апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві України. 

3.  При дослідженні у підрозділі 2.2 неповної апеляції, на нашу думку, 

було б доцільно включити окремий матеріал аналізу відповідних судових 

справ. Це б показало проблеми у практиці. 

4. У висновках до розділу 2 автор згадує комплексний адміністративно-

правовий режим, що становить собою встановлений порядок здійснення 

суддями апеляційних судів адміністративно-деліктної діяльності, хоча не 

конкретизує як і в якому конкретному нормативно-правовому документі його 

закріпити. 

5. Корисними були б висновки щодо можливих адміністративно-

правових наслідків у разі гармонізації нормативно-правової бази України та 

Європейського Союзу у сфері апеляційного провадження в 

адміністративному судочинстві.  

      Проте вказані зауваження, на наш погляд, зумовлені, у першу чергу 

складністю теми, обраної дисертанткою, а висвітлені спірні положення 

можуть стати приводом для дискусії під час процедури захисту 

дисертаційного дослідження. Вони не впливають на загальну позитивну 

оцінку дисертації Полякова Ігоря Сергійовича. 

                                          
 

ВИСНОВОК 

 

 Дисертаційне дослідження «Перегляд рішень окружних 

адміністративних судів в апеляційному провадженні» є самостійною 

завершеною науково-дослідною працею, у дисертації здійснено теоретичне 

узагальнення й вирішення важливого наукового завдання, яке полягає у 

наданні теоретико-методологічних положень перегляду рішень окружних 
 9 




