


тлумачення поняття публічно-правового спору ускладнює практичну 

діяльність щодо захисту прав, свобод, інтересів фізичних та юридичних осіб 

у сфері публічних правовідносин, спричинює значне й необгрунтоване 

звуження сфери прав, свобод та інтересів, що можуть захищатися 

адміністративними судами. На окрему увагу заслуговує проблема 

юрисдикційних спорів між різними видами судочинства щодо вирішення 

правових спорів, які в більшості випадків викликані саме невизначеністю 

поняття публічно-правового спору. Ускладнюють ситуацію у цій сфері і часті 

законодавчі «перекроювання» юрисдикцій спеціалізованих судів. Чимало 

законодавчих ініціатив щодо врегулювання юрисдикційних питань 

ґрунтуються лише на політичній доцільності і не враховують позицій, 

встановлених та визнаних в адміністративно-правовій теорії. Навіть після 

проведення чергового етапу судової реформи (внесення змін до Конституції 

України в частині правосуддя) окреслені питання не були вирішені. Загалом 

усе наведене вище свідчить про своєчасність та актуальність обраної теми 

рецензованого дослідження.

Своєчасність обраної теми визначається ще й тим, що дисертаційне 

дослідження виконане відповідно «Концепції вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів», яка затверджена Указом Президента України від 10 травня 

2006 року №361/2006, Стратегії реформування державного управління 

України на період до 2021 року, затвердженій Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474-р, Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

затвердженій Указом Президента України від 20 травня 2015 року 

№276/2015, виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку 

правової науки на 2016-2020 рр., затверджених 03 березня 2016 року 

загальними зборами Національної академії правових наук України (стор. З 

автореферату, стор. 23 дисертації).

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,



висновків і рекомендацій. Дисертаційна робота ґрунтується на 

комплексному підході, характеризується достатнім рівнем наукових 

узагальнень, що певною мірою обумовлено й характером самої дослідницької 

бази. Безумовно, перевагою роботи є те, що автор, поряд із науковими працями 

з адміністративного права, аналізує наукові праці з теорії держави і права, 

конституційного та інших галузей права, державного управління, та інші. 

Дисертант опрацьовує положення робіт як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених, які вийшли друком у різні історичні періоди, намагається 

сформулювати авторську позицію, критичні положення є цілком коректними.

Робота базується на аналізі як раніше діючого, так і чинного 

вітчизняного та міжнародного, зарубіжного законодавства. Автором 

опрацьовано також політико-правову публіцистику, довідкові видання, 

аналітичні статті.

Наукова новизна положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у роботі Тильчпка В.В. полягає в тому, що у 

дисертаційному дослідженні уперше на засадах методології системного 

підходу з урахуванням сучасних новел процесуального законодавства та 

міжнародних стандартів справедливого судового розгляду сформовано 

теоретико-методологічні та правові засади вирішення адміністративними 

судами спорів у сфері публічно-правових відносин та обґрунтовано нові 

підходи до розв’язання наявних проблем.

Представлена для рецензування робота характеризується системним 

аналізом предмету дослідження, що дозволило комплексно проаналізувати 

вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових 

відносин із акцентом на ресурс всіх його елементів, засади використання яких 

регламентовані нормами адміністративного права. Структура дисертаційної 

роботи достатньо логічна, дозволяє дослідити проблематику, починаючи від 

загальнотеоретичних, історико-правових аспектів й поступово посилити 

спеціалізацію дослідження. Мета, завдання дослідження сформульовані 

достатньо коректно, відповідно до вимог, визначених у законодавстві.



Достатній рівень результативності дослідження забезпечується 

використанням автором різноманітних загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання.

Застосування методології системного підходу до дослідження 

розвитку наукової думки щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин у порядку адміністративного судочинства авторові дозволило 

виявити основні напрями наукового пошуку розв’язання зазначеної 

проблематики. Варто погодитися із висновками дисертанта, що в юридичній 

науці підходи до визначення сутності та змісту поняття «спір у сфері 

публічно-правових відносин» зводяться до позначення цього явища як форми 

конфлікту, а це, у свою чергу, ілюструє наукову статику і не сприяє 

ґрунтовному переосмисленню існування наведеного феномену в контексті 

трансформації цінностей, об’єктом яких є людина (стор. 33-67 дисертації). 

При чому, подальше дослідження спору у сфері публічно-правових відносин, 

дійсно, загалом скеровується у площину опису окремих форм його 

вирішення, а не проявляється в особливому змісті адміністративного 

судочинства у контексті реалізації вихідних ідей взаємовідносин людини і 

держави. Наведені аргументи цілком логічно створили ґрунт для формування 

підходу, за яким спір у сфері публічно-правових відносин як особливий вид 

публічно-правового відношення між його сторонами виникає з моменту 

звернення особи до адміністративного суду з вимогою захисту своїх прав, 

свобод та законних інтересів від порушення з боку суб’єкта владних 

повноважень та об’єктивно існує до моменту його вирішення судом як судом 

першої інстанції. Виникнення спору внаслідок порушення суб’єктом владних 

повноважень прав, свобод та інтересів особи можливе лише у вимірі судової 

адміністративної процесуальної форми, існування якої забезпечує 

закономірності розвитку такого виду правовідношення між сторонами на 

засадах змагальності, рівності, диспозитивності, неприпустимості 

зловживання процесуальними правами, тощо (стор. 5 автореферату).



Цінним є положення щодо формулювання принципу повного 

фіксування процесу вирішення спору. Обґрунтованим є положення, що 

запропонований принцип реалізується шляхом фіксування усіх 

процесуальних дій у спеціально визначений законодавством спосіб. Змістом 

принципу є: 1) повне фіксування судового адміністративного процесу

технічними засобами; 2) функціонування Єдиної судової інформаційної 

(автоматизованої) системи, а його застосування забезпечить реальність 

вирішення нормативно визначеного завдання адміністративного судочинства 

(стор 6 автореф., стор. 102-108 дисерт.).

Варто підтримати спробу схарактеризувати спір у сфері публічно- 

правових відносин як предмет судової адміністративної юрисдикції на основі 

новітньої доктрини розвитку адміністративного судочинства (стор. 21 

автореф., стор. 124-131 десерт.). Доцільно уточнено, що для визначення 

юрисдикції адміністративних судів у КАС України використано поняття 

«адміністративна справа», що ставить під сумнів самостійність поняття 

«спір» як центральної категорії адміністративного судочинства. У зв’язку з 

цим заслуговує на увагу пропозиція упорядкувати термінологічний апарат 

КАС України шляхом закріплення поняття «справа юрисдикції 

адміністративного суду» (справа) як матеріалів спору у сфері публічно- 

правових відносин, вирішення якого здійснюється у порядку 

адміністративного судочинства (стор. 203-204). Матеріалами справи 

юрисдикції адміністративного суду є сукупність документів, у тому числі 

копій, завірених суддею чи в установленому порядку, в електронній та/чи 

паперовій формі, записів фіксування судового засідання, речей (зразки, 

речові докази тощо), поданих до суду в установленому законодавством про 

адміністративне судочинство порядку, судові рішення, рішення суду, інші 

матеріали фіксування процесу вирішення спору по суті. Ведення справи 

забезпечуватиме фіксацію вирішення адміністративними судами спору у 

сфері публічно-правових відносин відповідно до їхньої юрисдикції (стор. 

204-205 дисерт.). Доведено, що юридичні конструкції «вирішення і розгляд



справи» та «вирішення і розгляд спору» не є тотожними, оскільки вирішення 

спору супроводжується розглядом матеріалів справи та оцінкою доводів, 

пояснень, міркувань, аргументів та мотивів, представлених суду. Таке 

положення, поряд з іншими аргументами, дає змогу уточнити поняття: 

«адміністративний суд», «суд», «адміністративне судочинство», «письмове 

провадження», «розумний строк» згідно зі сформованим концептуальним 

підходом (стор. 205-208 дисерт.).

Цілком обґрунтованою видається класифікація спорів у сфері 

публічно-правових відносин, які вирішуються адміністративними судами 

(стор. 247-267), оскільки проведена з урахуванням новел процесуального 

законодавства та передбачає розширення наявної (представленої в 

адміністративно-правовій науці), що здійснюється за такими критеріями 

визначення юрисдикції адміністративних судів: 1) за підсудністю (предметна, 

територіальна, інстанційна). Відповідно до предметної підсудності: -  спори у 

сфері публічно-правових відносин, що вирішуються у порядку 

адміністративного судочинства (адміністративними судами); -  спори у сфері 

публічно-правових відносин, щодо яких нормативно встановлена інша, 

відмінна від адміністративного судочинства, процесуальна форма вирішення 

(місцевими загальними судами як адміністративними судами); 

територіальної підсудності: -  спори, що вирішуються за вибором позивача; -  

спори, що вирішуються за місцем проживання або місцезнаходженням 

відповідача; -  виключної підсудності: -  вирішення спорів, у яких однією із 

сторін є суд або суддя; інстанційної підсудності (підсудності спору, який 

вирішується судом як судом першої інстанції): -  окружними

адміністративними судами та місцевими загальними судами як 

адміністративними судами; -  апеляційним адміністративним судом в 

апеляційному окрузі, що включає місто Київ; -  апеляційними 

адміністративними судами; -  Верховним судом; -  Великою Палатою 

Верховного Суду; 2) за юридично значимим результатом вирішення спору 

щодо: -  визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи



окремих його положень; -  визнання протиправним та скасування 

індивідуального акта чи окремих його положень; -  визнання дій суб’єкта 

владних повноважень протиправними та зобов’язання утриматися від 

вчинення певних дій; -визнання бездіяльності суб’єкта владних 

повноважень протиправною та зобов’язання вчинити певні дії; -  

встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта 

владних повноважень; -  визнання нечинним адміністративного договору чи 

окремих його положень чи зобов’язання дотримуватися його або його 

окремих положень; -  визнання законності актів, дій чи бездіяльності, а також 

наявності компетенції суб’єктів владних повноважень, тобто визнання їх 

такими, що прийняті (вчинені, здійснені чи не здійснені) відповідно до 

закону і не порушують права, свободи та законні інтереси фізичних осіб, 

права та інтереси юридичних осіб; 3) залежно від особливостей повідомлення 

учасникам спору дати, часу та місця його розгляду: -  спори, в яких 

повідомлення учасників відбувається негайно; -  спори, в яких повідомлення 

учасників відбувається за «загальними правилами»; 4) за особливостями 

виконання судових рішень: -  спори, в яких судові рішення виконуються 

негайно; -  спори, в яких судові рішення виконуються у спосіб, у порядку та 

строки, визначені у судовому рішенні, чи щодо яких спосіб, порядок та 

строки визначення не потребують; 5) за черговістю вирішення спорів: -  

першочергові (екстрені та звичайні); -  чергові (стор 266-267 дисерт., стор. 

22-23 автореф.).

Окремо доцільно закцентувати увагу на пропозиціях внесення змін до 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативно- 

правових актів (стор. 168, 201, 202, 204, 207, 241, 246, 366 дисертації).

Практичне значення одержаних результатів дослідження. 

Отримані результати можуть бути використані та використовуються у 

науково-дослідній сфері, нормотворчості, правозастосовній діяльності та у 

навчальному процесі, про, що свідчать акти (довідки) впровадження, які 

містяться у додатках до дисертації.



Повнота викладення наукових положень висновків, пропозицій 

та рекомендацій в опублікованих працях. Основні теоретичні й практичні 

положення дисертаційного дослідження відображено в одноособовій 

монографії, двох колективних монографіях, навчальному посібнику у 

співавторстві, 26 статтях, опублікованих у вітчизняних та міжнародних 

фахових виданнях з юридичних наук, 22 з яких -  одноособові, 4 - у  

співавторстві, а також у 8 тезах доповідей і повідомлень, оприлюднених на 

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, круглих столах, 

семінарах, конгресах.

Автореферат відповідає змісту дисертації та повністю відображає 

основні положення та результати дослідження.

Автореферат, дисертація та монографія оформлені відповідно 

встановлених вимог до такого виду робіт.

У роботі не використовується положення кандидатської дисертації 

автора на тему: «Адміністративно-правовий механізм розв’язання

податкових спорів», яка захищена у 2011 році за спеціальністю: 12.00.07 -  

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Зауваження та дискусійні положення:

Поряд із наведеним вище необхідно звернути увагу на окремі спірні 

(дискусійні) положення, що містяться в дисертації, а також висловити певні 

зауваження:

1. В дисертації наголошено, що спір у сфері публічно-правових 

відносин як особливий вид публічно-правового відношення між його 

сторонами виникає з моменту звернення особи до адміністративного суду з 

вимогою захисту своїх прав, свобод та законних інтересів від порушення з 

боку суб’єкта владних повноважень та об’єктивно існує до моменту його 

вирішення судом як судом першої інстанції. Виникнення спору внаслідок 

порушення суб’єктом владних повноважень прав, свобод та інтересів особи



можливе лише у вимірі судової адміністративної процесуальної форми, 

існування якої забезпечує закономірності розвитку такого виду 

правовідношення між сторонами на засадах змагальності, рівності, 

диспозитивності, неприпустимості зловживання процесуальними правами, 

тощо. Погоджуючись із таким авторським підходом здобувана, хотілося б 

почути додаткові аргументи щодо співвідношення вирішення спору у сфері 

публічно-правових відносин та оскарження, процедура якого врегульована 

зокрема, Законом України «Про звернення громадян».

2. На сторінках 155-158 дисертації, автор, досліджуючи 

адміністративну процесуальну форму доцільно звертається до передумов 

формування самостійної процесуальної галузі -  «адміністративне 

процесуальне право». При цьому вказує, що пошук альтернативного варіанту 

щодо формування самостійної галузі адміністративного процесуального 

права криється у надрах проблематики адміністративної процесуальної 

форми. У зв’язку із наявністю великої кількості підходів до розуміння 

сутності та змісту процесуального права загалом та адміністративного 

процесуального права зокрема, актуалізується потреба наукової розробки 

синтезу знань, що дозволив би об’єднати наукові надбання адміністративно- 

правової науки та судового права. Лише за таких умов, на думку дисертанта, 

вдасться створити систему знань про адміністративне процесуальне право 

(стор. 157 дисерт.). До того ж, автор наголошує, що прийняття КАС України, 

з урахуванням останніх змін, стало результатом тривалих дискусій вчених 

щодо надання чіткості науковій теорії адміністративного процесуального 

права. Можна констатувати, що на сучасному етапі розвитку 

адміністративно-правової науки наведений кодифікований нормативно- 

правовий акт окреслив «реальний контур» адміністративно-процесуального 

права як правової галузі та науки. У зв’язку із наведеним, доцільно уточнити 

позицію здобувана щодо завершеності формування такої процесуальної 

галузі.



3. У підрозділі 2.2 «Новели судового адміністративного процесу в 

контексті правового регулювання вирішення спорів» (стор. 159-174 дисерт.) 

здобувач звертається до аналізу медіації в адміністративному судочинстві. 

Окремо наголошує, що існування схожого інституту (врегулювання спору за 

участю судді) варто вважати проявом диспозитивності у публічно-правовому 

регулюванні. Логічним вважає також і висновок про необхідність пошуку 

нових або трансформацію існуючих способів врегулювання спорів, які б були 

не альтернативою правосуддю, а гармонійно інтегрувалися в існуючий 

судовий процес як альтернативна судова процедура. Таким чином, під час 

прилюдного захисту доцільно пояснити власне бачення щодо місця та ролі 

медіації в адміністративному судочинстві, а також перспективи її розвитку в 

подальшому.

4. Вирішуючи важливу наукову проблему -  формування теоретико- 

методологічних та правових засад вирішення адміністративними судами 

спорів у сфері публічно-правових відносин, яка включає вироблення цілісної 

системи наукових поглядів на спір у сфері публічно-правових відносин та 

його вирішення в порядку адміністративного судочинства, дисертант 

звертається до поняття «безспірні правовідносин в адміністративному 

судочинстві» (стор. 65, 82, 96, 114, 138, 139, 162 тощо дисерт.). Варто 

розкрити таке поняття та обґрунтувати щодо його співвідношення зі спором.

5. Робота лише виграла б, в разі розширення емпіричних та 

інформаційних показників про результати діяльності адміністративних судів 

(судових органів) з вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин в 

окремих зарубіжних країнах. Наведене надало б можливість додатково 

аргументувати необхідність запозичення зарубіжного досвіду та 

обґрунтувати доцільність його імплементації в Україні відповідно до 

пропозицій представлених дисертантом у висновках роботи.

Сформульовані зауваження суттєво не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи, передусім свідчать про складність дослідження та 

актуальність досягнення його мети.
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