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імплементовані й в інші нормативно-правові акти, що вміщують відповідні 

норми. Мова про узгодження із сучасними правовими стандартами 

адміністративної процедури десятків законодавчих та підзаконних 

нормативно-правових актів. Відтак, систематизація адміністративно-

процедурного законодавства вимагає істотних зусиль з боку усіх долучених 

до нормотворчої діяльності суб’єктів, у тому числі науковців, які здатні на 

підставі здійснених комплексних досліджень виробити рекомендації 

відносно упорядкування адміністративно-процедурних правил із одночасним 

вдосконаленням їх змісту. 

У дисертаційних дослідженнях, підготовлених за роки незалежності 

України, правники переважно розглядають загальні питання теорії 

адміністративної процедури. 

Як випливає з тексту роботи, що рецензується, найближчою до її 

тематики є кандидатська дисертація Д. С. Астахова «Кодифікація 

адміністративно-процедурного законодавства». Однак захист останньої 

відбувся майже 10 років тому – у 2011 році. Її автор, як відзначає 

А. М. Школик, заклав науково-теоретичну базу для майбутнього 

системного впорядкування адміністративно-процедурного законодавства. 

У той час як сьогодення вимагає комплексних наукових досліджень, що 

враховували би останні національні й зарубіжні доктринальні розробки, 

сутність основних ідей адміністративно-процедурного законодавства та 

його майбутньої систематизації. 

Отже, у якості проміжного висновку, можна зазначити, що тема 

дисертаційного дослідження А. М. Школика характеризується високим 

ступенем актуальності. 
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Зміст роботи, умотивованість, достовірність та наукова новизна 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в ній 

Структура роботи та її зміст свідчать про прагнення дисертанта 

комплексно виконати задачі дослідження, які представлено на сторінках 28–

29. Очевидним є те, що таке прагнення дозволило авторові досягнути мети 

дисертаційної роботи, яку визначено надзвичайно вдало й лаконічно 

(стор. 28). Проглядається у дослідженні системний підхід до розв’язання 

проблем, що стосуються його об’єкта та предмета; їх окреслено на сторінці 

29. 

Дисертація об’єднує 6 розділів, що містять 20 підрозділів; в одному з 

підрозділів виокремлено параграфи. 

У Розділі 1 «Теоретико-правові основи адміністративно-процедурного 

законодавства» А. М. Школик здійснює рух від висвітлення підходів щодо 

розуміння ключової для дослідження категорії «адміністративно-процедурне 

законодавство» до визначення сутності самої адміністративної процедури та 

встановлення її різновидів. 

Автор рецензованої роботи на самому початку дослідження звертає 

увагу на те, що з метою досягнення максимальної його (дослідження) 

повноти доцільно під час аналізу нинішнього стану правового регулювання 

адміністративної процедури характеризувати не лише законодавчі, а й 

підзаконні нормативно-правові акти (стор. 37 і далі). 

З огляду на таке сприйняття адміністративно-процедурного 

законодавство на цьому етапі свого пошуку А. М. Школик доходить 

висновку, із яким важко не погодитися: зазначене законодавство нині являє 

собою не надто систематизовану сукупність нормативно-правових актів із 

різним вмістом адміністративно-процедурних норм (стор. 52). Історичні 

передумови становлення в Україні науки адміністративного права, на думку 

дисертанта, зумовили такий стан. За справедливим твердженням 

А. М. Школика, в нашій державі фактично до кінця минулого тисячоліття 

доктринальні напрацювання у сфері адміністративного права базувалися 
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переважно на надбаннях радянської правової доктрини, в якій право 

адміністративної процедури не належало до найрозвинутіших (стор. 97–99). 

Останнє, на наше переконання, зумовило термінологічну плутанину, 

яку спостерігаємо нині як в юридичній літературі, так і в нормативних 

документах. Тому надзвичайно важливими вважаємо здійснені у цьому ж 

розділі розвідки, спрямовані на з’ясування сутності понять, якими 

послуговуються сучасні правники при вивченні питань належної 

регламентації відносин за участю суб’єктів публічного адміністрування. 

Так, автор рецензованої роботи не без успіху намагається 

запропонувати характеристики, за якими можна розмежувати категорії 

«адміністративна процедура» та «адміністративний процес», і у підсумку 

пропонує під процедурою розуміти порядок розгляду й вирішення справ 

суб’єктами публічного адміністрування, а під адміністративним процесом – 

порядок розгляду й вирішення справ судами адміністративної юрисдикції 

(стор. 99–100). 

Звертається дисертант і до питання співіснування категорій 

«адміністративна процедура» й «адміністративне провадження». З цього 

приводу він констатує, що у сучасному адміністративно-процедурному 

законодавстві зарубіжних держав базовим поняттям є або «адміністративна 

процедура», або «адміністративне провадження». У проекті національного 

Закону «Про адміністративну процедуру» вжито обидва терміни, 

розмежування яких базується на відповідних ключових словах «порядок» і 

«діяльність». Такий підхід авторів проекту, як видається, А. М. Школик не 

підтримує і схиляється до слушної думки, що використання у законі єдиного 

терміну робить більш зрозумілим предмет відповідних законодавчих актів 

для суб’єктів правозастосовної діяльності (стор. 63 і далі). 

Цікаві спостереження демонструє дисертант у підрозділі, 

присвяченому видам адміністративної процедури. За його словами, 

національний закон, запланований до прийняття, побудовано з огляду на 

розуміння процедури як порядку, що регламентує зовнішні відносини з чітко 
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визначеними учасниками. У той же час доктринальне розуміння 

адміністративної процедури базується на позиції, що всі види діяльності 

публічної адміністрації потребують врегулювання правовими нормами. 

Відповідно, до цього широкого розуміння включають регламентований 

правом порядок, по-перше, здійснення як внутрішньо (у межах 

організаційного чи службового підпорядкування), так і зовнішньо 

спрямованих діянь, а по-друге, – реалізації публічною адміністрацією своїх 

повноважень як в основній формі індивідуального адміністративного акта, 

так і в інших формах (нормативних актів, адміністративних договорів і 

фактичних (реальних) дій). Такі спостереження спонукають до роздумів 

щодо доцільності запровадження в Україні загального закону про 

адміністративну процедуру, що об’єднає приписи, які регламентуватимуть 

ширше коло видів діяльності суб’єктів публічного адміністрування (стор. 96). 

У Розділі 2 «Зміст правового регулювання адміністративної 

процедури» А. М. Школик концентрується на ідеї, яка, на його погляд, 

представлена чотирма доктринальними положеннями, що покладені в основу 

правового регулювання загальної адміністративної процедури в будь-якій 

державі (стор. 102–107); називає дві «парасолькові» цінності або два ідеали, 

що обумовлюють змістове наповнення ідеї адміністративної процедури, – 

верховенство права й добре адміністрування (стор. 112–113); описує останню 

з цінностей, спираючись на основні документи м’якого права Ради Європи, а 

також акти Європейського Союзу та доктринальні позиції науковців різних 

країн (стор. 113–126). 

Особливий інтерес привертають думки, висловлені дисертантом у 

частині роботи, де принципи і правила адміністративної процедури 

представлено як основи її правового регулювання (стор. 129 і далі). 

На безсумнівну підтримку заслуговує позиція автора роботи, 

відповідно до якої за допомогою принципів адміністративної процедури 

можна визначити зміст не лише правового регулювання суспільних відносин, 

а і правозастосування (стор. 127). 
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Надзвичайно цікавою й такою, що, на наше переконання, неодмінно 

має бути врахована під час створення остаточної редакції національного 

закону, є інформація про вирізнення (а) загальних принципів, якими повинна 

керуватися публічна адміністрація (інша назва – принципи доброго 

адміністрування), та (б) правил, що регламентують ухвалення рішень 

публічної адміністрації, їх оскарження й відшкодування заподіяної шкоди. 

Перші є ідеями, реалізацію яких не можна детально виписати в нормах 

загального закону про адміністративну процедуру, проте варто 

сформулювати розуміння їх змісту через відповідні дефініції в ньому; 

натомість правила необхідно детально регламентувати в адміністративно-

процедурних нормах (стор. 140 і далі). 

Розділ 3 «Адміністративно-процедурне законодавство та його 

становлення в Україні» присвячено передусім огляду чинних нормативно-

правових актів, які вміщують адміністративно-процедурні норми. 

На підставі аналізу існуючого стану таких актів автор дисертації 

небезпідставно називає рівень їх системності недостатнім (стор. 171, 212). В 

одних сферах суспільних відносин, за твердженням А. М. Школика, роль 

законодавчих актів, що містять адміністративно-процедурні норми, є 

значною. Однак у більшості випадків переважає підзаконне правове 

регулювання порядку прийняття рішень та вчинення інших дій суб’єктами 

публічного адміністрування; при цьому адміністративно-процедурні норми 

містяться в актах різної юридичної сили та території дії (стор 168–172.). З 

огляду на зазначене дисертант переконливо обґрунтовує необхідність 

зменшення ролі підзаконних нормативно-правових актів у правовому 

забезпеченні адміністративної процедури та, відповідно, постійного 

збільшення ролі законодавчих актів (стор. 172–173). 

У своїй роботі А. М. Школик пропонує зосередитися на законодавчих 

актах, які вміщують адміністративно-процедурні норми, й вирізняє серед них 

три групи: загальні, рамкові та спеціальні (стор. 164–165). 

Прискіпливий, а подекуди й гострокритичний, аналіз приписів 
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віднесеного до загальних актів Закону «Про звернення громадян», положень 

деяких рамкових актів (приміром, Законів «Про адміністративні послуги» та 

«Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності»), а також правил спеціальних актів, що діють у соціальній, 

фінансовій, будівельній та медіа сферах, призвів до висновку про 

необхідність детального врегулювання співвідношення актів кожної групи та 

максимально чіткого встановлення, який з них діятиме у разі виникнення 

колізій. Адже відсутність такого врегулювання, на справедливу думку 

А. М. Школика, сприятиме ситуаціям, коли буде застосовуватися 

найвигідніший для певного суб’єкта правовідносин закон, а отже, 

збільшиться можливість для зловживань у діяльності недобросовісних 

суб’єктів публічного адміністрування (стор. 173 і далі). 

Окремо відзначимо яскраве та надзвичайно доречне звернення 

А. М. Школика до трьох принципів юридичної логіки: „закон пізніший має 

перевагу над давнішим“ (lex posterior derogat priori) – „закон спеціальний має 

перевагу над загальним“ (lex specialis derogat generali) – „закон загальний 

пізніший не має переваги над спеціальним давнішим“ (lex posterior generalis 

non derogat priori speciali). Таке звернення дозволило авторові говорити 

(хоча, як він вважає, і гіпотетично) про базове співвідношення загальних, 

рамкових та спеціальних законів: спеціальні мають пріоритет перед 

рамковими та загальними, а рамкові – перед загальними (стор. 166–167). 

Матеріал, викладений у Розділі 4 «Зарубіжний досвід систематизації 

адміністративно-процедурного законодавства та висновки для України», 

відчутно перегукується із тим, що представлено у Розділі 3. Так, дисертант 

зазначає, що ключовим і часто найскладнішим питанням для кожної держави, 

яка ухвалює загальний закон про адміністративну процедуру, є питання 

стосовно співвідношення останнього із спеціальними законами. Шлях 

вирішення цього питання обумовлює модель систематизації адміністративно-

процедурного законодавства. Далі автор роботи, що рецензується, пропонує 

вирізнити три моделі систематизації та наводить аргументи на користь 
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вжитку в Україні першої з них – ухвалення загального закону про 

адміністративну процедуру зі збереженням пріоритету спеціальних законів 

(стор. 232 і далі). 

Розділ 5 «Передумови та сутність систематизації адміністративно-

процедурного законодавства в Україні» об’єднує узагальнення та 

рекомендації, які, на наше переконання, мають бути неодмінно враховані під 

час роботи над проектом національного закону про адміністративну 

процедуру. Адже дисертант висловлює обґрунтовані позиції щодо 

(а) предмета правового регулювання та вилучення зі сфери дії закону (стор. 

285 і далі), (б) його структури та змісту (стор. 296 і далі) та (в) необхідних 

кроків у напрямі узгодження приписів чинних законів з положеннями 

загального закону (стор. 317 і далі). 

На сторінках 328–329 А. М. Школик представляє алгоритм 

приведення у відповідність правил спеціальних законів із правилами 

загального закону про адміністративну процедуру. Запропонована 

послідовність дій відзначується продуманістю та виваженістю. Так, 

дисертант спочатку пропонує ідентифікувати спеціальні закони, що 

вміщують процедурні правила, проаналізувати їх; після здійсненого аналізу 

обґрунтовано вирізнити серед таких законів ті, що мають залишитися 

чинними; наостанок – визначити детальний перелік спеціальних законів 

та/або адміністративно-процедурних норм, що в них містяться, які втрачають 

чинність із дати початку застосування загального закону. 

Завершальний 6-й Розділ роботи, підготовленої А. М. Школиком, має 

назву «Перспективи систематизації адміністративно-процедурного 

законодавства в Україні». Фактично цей Розділ виступає квінтесенцією 

всього матеріалу поданого в інших частинах дисертації. Автор остаточно 

переконує у доцільності використання у назві національного загального акта 

про адміністративну процедуру слова «кодекс»; наполегливо рекомендує 

відійти від наявного вузького підходу до правового забезпечення нормами 

загального закону лише рішень суб’єктів публічного адміністрування та 
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включити до майбутнього акта правила, що регламентують застосування 

інших форм публічного адміністрування; вкотре наголошує на тому, що для 

повноцінної систематизації адміністративно-процедурного законодавства 

необхідно не лише ухвалити загальний акт, а й узгодити з адміністративно-

процедурними стандартами численні спеціальні законодавчі та підзаконні 

нормативно-правові акти (стор. 336 і далі). 

Зі змісту рецензованої роботи випливає, що її підготовка 

супроводжувалася вивченням наукового спадку видатних учених ХІХ – 

початку ХХ ст., радянських науковців, а також численних праць сучасних 

правників. На результати дослідження суттєво вплинули наукові роботи 

зарубіжних авторів. Список використаних джерел налічує 234 найменування, 

що є свідченням наукової обґрунтованості як самої дисертації, так і зроблених 

внаслідок її виконання висновків та рекомендацій. 

Нормативно-правовим та інформаційним підґрунтям дисертації 

стали: Конституція України, рішення Конституційного Суду України, мі-

жнародні нормативно-правові акти, національні закони й підзаконні акти 

з вмістом адміністративно-процедурних правил, чисельні загальні акти 

іноземних держав, які є результатом систематизації адміністративно-

процедурних норм, а також документи м’якого права загальноєвропейських 

інституцій – Ради Європи та Європейського Союзу. 

Методологічну основу дисертації становить сукупність методів і 

прийомів наукового пізнання, як загальнонаукових (історико-правовий, 

логічний, системний аналізи тощо), так і спеціальних (документальний 

аналіз, порівняльно-правовий метод тощо), використання яких у системному 

взаємозв’язку дало змогу авторові досягти поставленої мети, забезпечити 

повноту і всебічність осмислення предмета дослідження, а також наукову 

достовірність та переконливість отриманих результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертаційна робота А. М. Школика є одним із перших у національній 

адміністративно-правовій доктрині досліджень щодо становлення, сутності й 
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розвитку адміністративно-процедурного законодавства. Значна кількість 

результатів дослідження одержана вперше; окремі положення дістали 

подальшого розвитку та удосконалення. 

Ознайомлення із текстом дисертаційної роботи дозволяє дійти 

висновку, що її автор обґрунтував ряд положень, які мають вагоме значення 

для розвитку науки адміністративного права. 

Практичне значення результатів, одержаних внаслідок виконання 

рецензованої роботи, є очевидним. Доктринальні напрацювання та висновки, 

представлені у дисертації, можуть бути використані у: (а) науково-дослідній 

сфері – як основа для подальших наукових досліджень у сфері правового 

регулювання адміністративної процедури; (б) правотворчості – у формуванні 

науково-практичних пропозицій з удосконалення положень загального акта 

про адміністративну процедуру, а також спеціальних законодавчих і 

підзаконних нормативно-правових актів, що містять адміністративно-

процедурні норми; (в) правозастосуванні – для підвищення рівня правової 

підготовки та поглиблення знань державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування про адміністративну процедуру; (г) освітньому 

процесі – під час викладання курсів «Адміністративне право», 

«Адміністративна процедура», «Адміністративне процесуальне право». 

Дисертаційна робота А. М. Школика написана із використанням 

сучасної загальнотеоретичної та галузевої термінології, грамотною, 

літературною мовою, яка гарно сприймається. Основні положення роботи 

знайшли відображення у 51 публікаціях, зокрема: 1 одноосібній та 2 

колективних монографіях, 1 навчальному посібнику, 22 наукових статтях, що 

опубліковані у фахових виданнях із юридичних дисциплін та наукових 

періодичних виданнях України та зарубіжних держав, 4 інших виданнях, а 

також у 21 тезі доповідей на науково-практичних конференціях. 

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення й результати дослідження. Форма і зміст дисертації та 

автореферату, їх обсяг відповідають встановленим вимогам. 
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Дискусійні положення дисертації 

Поряд із зазначеними вище позитивними моментами в роботі 

А. М. Школика, як і в будь-якій по-справжньому творчій праці, містяться 

деякі дискусійні положення, а отже, загальна позитивна оцінка 

дисертаційного дослідження не виключає певних зауважень, які носять 

рекомендаційний характер і можуть бути використані автором у подальших 

наукових розвідках. 

На початку роботи дисертант дає стисле визначення  адміністративній 

процедурі як порядку вирішення справ суб’єктами публічного 

адміністрування. Поряд із цим визначенням він розміщує так само стислу 

дефініцію адміністративному процесові як порядку розгляду і вирішення 

справ судами адміністративної юрисдикції (приміром, стор. 99–100). 

Наведені формулювання виникли задля відмежування названих правових 

категорій. 

Отже, А. М. Школик говорить про два розбіжні порядки, які мають 

«дистанціюватися» на теоретичному рівні, й, відповідно, на практичному – 

регламентуватися відмінними нормами, якими б були враховані мета 

діяльності та завдання тих суб’єктів влади, що уповноважені на реалізацію 

кожного з цих порядків. 

У подальшому за текстом роботи дисертант говорить про те, що 

правила адміністративної процедури можна вважати подібними до правил, за 

якими функціонують суди. При цьому А. М. Школик слушно примічає, що 

при зверненні до змісту згаданих правил «знаходимо, як спільне, так і 

відмінне»; найближчими до судових є процедурні приписи, що визначають 

порядок слухання справ або адміністративного оскарження; і навіть називає 

останні дві групи приписів такими, що регламентують «квазісудовий тип 

розгляду та вирішення справ суб’єктами публічного адміністрування» 

(стор. 59–60). 

Категорично не заперечуючи проти наведених позицій дисертанта, 

дозволимо собі висловити деякі застереження відносно «подібності» 
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процедурних та процесуальних правил, оскільки вважаємо, що невиправдане 

їх зближення є нераціональним і, навіть, небезпечним. Адже маємо справу із 

приписами, що спрямовано на врегулювання відносин, які істотно 

відрізняються за суб’єктним складом та змістом. 

1. Розпочнемо з термінів, що можуть бути визначені, а значить, і вжиті 

і в процедурному законі, і в процесуальних кодексах. 

А. М. Школик вважає, що об’єднуючим терміном для процедурних та 

процесуальних законів доцільно залишити термін «провадження». Ця теза, на 

думку дисертанта, підтверджується не лише тим, що його (термін 

«провадження») широко вжито у Кодексі України про адміністративні 

правопорушення. В обох базових законодавчих актах, що регулюють 

діяльність судів – Цивільному процесуальному кодексі України та 

Кримінальному процесуальному кодексі України, основним терміном за 

текстом є саме провадження (стор. 63, 74). Додамо, що і у Кодексі 

адміністративного судочинства України законодавець послуговується саме 

категорією «провадження». 

Однак виникають питання: що за допомогою терміну «провадження» 

законодавець позначає у процесуальних законах? Чи те ж саме автори 

проекту Закону «Про адміністративну процедуру» мають на увазі, 

використовуючи цей термін? 

Для прикладу візьмемо Кодекс адміністративного судочинства 

України. В його тексті законодавець оперує категорією «провадження» для: 

а) визначення двох форм судочинства (загальне та спрощене позовне 

провадження); б) виокремлення стадій, а в поодиноких випадках і етапів 

судового процесу (для прикладу, апеляційне та касаційне провадження або 

підготовче провадження); в) встановлення особливих правил розгляду 

певних категорій справ (наприклад, провадження з розгляду справ щодо 

оскарження нормативно-правових актів або провадження у зразковій чи 

типовій справі). Отже, видається, що в значенні згаданого процесуального 

закону провадження (так само, як і в цілому судовий процес) – це порядок 
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розгляду і вирішення справ, який може відзначуватися особливостями 

залежно від того, приміром, на якій стадії процесу цей порядок реалізується. 

В проекті Закону «Про адміністративну процедуру» маємо дефініції і 

процедури, і провадження: процедура – визначений законодавством порядок 

здійснення адміністративного провадження (п. 5 ч. 1 ст. 2); провадження – 

урегульований адміністративною процедурою процес розгляду справи, 

прийняття та виконання адміністративного акта (п. 4 ч. 1 ст. 5). 

Повністю погоджуючись із позицією А. М. Школика відносно того, що 

важко визнати вдалою дефініцію провадження, запропоновану у проекті 

(стор. 71), зауважимо, що у тексті останнього окремий розділ має назву 

«Адміністративне провадження». В цьому розділі об’єднано правила про 

звернення до суб’єкта публічного адміністрування, початок провадження, 

підготовку справи до вирішення, а також про її розгляд і вирішення. Отже, 

означені правила описують також порядок; до того ж серед них відсутні 

правила про прийняття та виконання адміністративного акта (як того вимагає 

наведена вище дефініція); останні закріплено в інших розділах проекту. 

У підсумку дозволимо собі твердження, які пропонуємо обговорити під 

час публічного захисту рецензованої дисертаційної роботи. По-перше, 

категорія «провадження» має відмінне змістове наповнення для вжиття у 

текстах національних процесуальних законів і у проекті Закону «Про 

адміністративну процедуру», а відтак, не може вважатися об’єднуючою для 

цих актів. По-друге, якщо відмовитися у загальному законі про 

адміністративну процедуру від застосування терміну «провадження», то це 

не буде суттєвою втратою для його змісту; навпаки, така відмова полегшить 

сприйняття його правил як приватними особами, так і суб’єктами публічного 

адміністрування, оскільки нейтралізує «нашарування» тих юридичних 

термінів, які у контексті загального процедурного закону можуть вважатися 

синонімами. 

2. У представленому дисертаційному дослідженні автор небезпідставно 

стверджує, що положення проекту Закону «Про адміністративну процедуру» 
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орієнтовані на положення Кодексу адміністративного судочинства України, 

зокрема, у питанні визначення принципів процедури (приміром, стор. 139). 

Одночасно А. М. Школик вбачає і аналогію між принципами 

судочинства та процедури, як-от, між судовим принципом офіційного 

з’ясування всіх обставин у справі й процедурним принципом офіційності. 

Дисертант відзначує, що «… за змістом він (Н. П. – принцип 

офіційності) чималою мірою перегукується із закріпленим у статті 9 Кодексу 

адміністративного судочинства України принципом офіційного з’ясування 

судом всіх обставин у справі» (стор. 152). І далі: «… зміст принципу 

офіційності (дослідницького, інквізиційного) в адміністративному 

судочинстві та адміністративній процедурі є майже аналогічним. Таким 

чином даний принцип, з одного боку, є спільним та об’єднує адміністративну 

процедуру та адміністративний судовий процес, а з іншого – найбільше 

відрізняє названі галузі від процесу цивільного» (стор. 153). 

Автор роботи також формує основні правові вимоги принципу 

офіційності, які, очевидно, і відображують його зміст. Такі вимоги полягають 

у покладенні на суб’єктів публічного адміністрування обов’язків: а) повно і 

всебічно дослідити всі фактичні обставини справи, а не лише представлені 

учасниками адміністративної процедури докази; б) з власної ініціативи, тобто 

без клопотань учасників, витребувати додатково необхідні й достатні докази 

для повного та всебічного дослідження; в) на основі проведеного 

дослідження доказів сформувати власне переконання щодо правомірного 

рішення та ухвалити його (стор. 153, 156). 

Не піддаючи сумніву позицію А. М. Школика щодо змісту 

процедурного принципу офіційності, відзначимо, що у такому вигляді він не 

є спільним для процедури та процесу, а тим більше аналогічним за змістом 

судовому принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі. 

На підтвердження своєї останньої позиції стисло викладемо такі 

аргументи. Норми процесуального закону, які ґрунтуються в тому числі і на 

принципі офіційного з’ясування всіх обставин у справі, спрямовано на 
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регламентацію відносин, що мають завжди трьох учасників: дві 

конфліктуючі сторони та суд. Адміністративний суд у таких відносинах через 

запровадження згаданого принципу не просто арбітрує; він відіграє активну 

роль, оскільки законом його уповноважено на те, що не вчиняє, для 

прикладу, цивільний суд. Разом із тим, ця «уповноваженість» не виявляється 

у простому закріпленні за судом додаткових можливостей. Те, що він (суд) 

може зробити, впливає на реалізацію у процесі принципів змагальності 

сторін та диспозитивності. Інакшими словами, можливості адміністративного 

суду, надані внаслідок дії принципу офіційного з’ясування всіх обставин у 

справі, призводять до того, що суд може допомогти сторонам у реалізації 

змагальних та/чи диспозитивних прав або навпаки обмежити їх реалізацію. 

Можна сказати ще й так: в адміністративному судочинстві зміст принципів 

змагальності сторін та диспозитивності трансформується під впливом 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі. Саме тому три 

судові принципи, згадані у попередньому реченні, закріплено в одній статті 

Кодексу адміністративного судочинства України. Описати зміст і дію 

принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі без звернення до 

змісту і дії принципів змагальності сторін та диспозитивності не виявляється 

можливим. 

У процедурі не запроваджено принципів змагальності сторін та 

диспозитивності. Адже відповідні відносини, за рідким виключенням, 

двосторонні; між їх учасниками, як правило, відсутній конфлікт. Отже, 

процедурна офіційність полягає в активності суб’єкта публічного 

адміністрування, обумовленій необхідністю належного обґрунтування 

адміністративного акта. 

Ще раз відзначимо, що висловлені дискусійні зауваження не 

применшують загальної високої оцінки рівня дисертаційної роботи, її 

теоретичної цінності та практичної значущості; вони тільки підтверджують 

творчий характер праці та складають підґрунтя для подальших досліджень. 




