


Однак, попри часткову законодавчу новелізацію залишаються 

невирішеними проблеми визначення поняття спір у сфері публічно-правових 

відносин, його основних ознак, які відіграють особливу роль при визначенні 

та розмежуванні судових юрисдикцій. На цьому проблематика не 

вичерпується. Основні концептуальні напрями формування наукового 

уявлення про категорію публічно-правовий спір, а це тісно пов’язано із 

виконанням завдань адміністративного судочинства та утвердженням його 

основних засад, ускладнюються, оскільки ґрунтуються на спробі пізнання 

неюридичного феномену – конфлікт. Варто підтримати ідею автора про те, 

що дослідники, дотримуючись розвитку конфліктної концепції визначення 

спорів у сфері публічно-правових відносин, залишають поза увагою той 

факт, що конфлікт розвивається між двома і більше фізичними особами (їх 

психоемоційний стан), і тут криється важлива думка про необхідність більш 

ґрунтовного дослідження публічних відносин, які складаються у процесі 

порушення права суб’єкта приватного права суб’єктом, що наділений 

владними управлінськими повноваженнями. У першому випадку, 

еволюційно підтверджується достовірність висновків з приводу 

приватноправового спору як конфлікту, переданого на вирішення 

уповноваженому суб’єкту, зокрема суду. У другому, в основу наукового 

пошуку покладається дослідження особливостей адміністративних 

правовідносин, спеціальною ознакою яких є їх конфліктність, оскільки, 

конфлікт в публічних правовідносинах виникає лише з ініціативи фізичної 

особи, права якої порушуються. В інших випадках (спір між юридичною 

особою та суб’єктом владних повноважень) оцінити з точки зору конфліктної 

теорії виникнення, встановлення сутності та змісту спору надзвичайно 

складно, оскільки мають залишатися поза увагою будь-які емоційні стани 

суб’єктів, чи то учасників вказаних відносин. Тому, варто констатувати 

наукове та практичне значення проведеного дослідження, актуальність 

обраного предмету, гостру необхідність вирішення існуючих проблем. Не 



зважаючи на те, що проблема вирішення спорів засобами адміністративного 

судочинства не нова, варто підкреслити її беззаперечну актуальність. 

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. 3 

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, автор аналізує наукові праці з теорії держави і 

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

Дисертант аналізує роботи 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. 

Робота, запропонована Тильчиком В.В., 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, що дозволило дослідити проблематику, починаючи 

від загальнотеоретичних, історико-правових аспектів й поступово посилити 

спеціалізацію дослідження. Мета, завдання дослідження сформульовані 

достатньо коректно, у відповідності до вимог, визначених у законодавстві. 

Достатній рівень результативності дослідження забезпечується 

використанням автором різноманітних загальних та спеціальних методів 

наукового пізнання. 

Дисертаційному дослідженню Тильчика В.В. притаманний належний 

рівень наукової новизни і кожен з чотирьох розділів дисертації містить саме 

такі положення.  

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 доводи 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).  

Цілком доречно обґрунтовується доцільність застосування триєдиного 

підходу до розкриття сутності спору у сфері публічно-правових відносин як: 

юридичної категорії (стор. 68-78 дисертації); 2) юридичного факту (стор. 84, 

89-91, тощо дисертації); 3) змісту відповідних правових відносин (стор. 83-88 

дисертації) (стор. 5 автореферату).  

Цінною є пропозиція щодо закріплення в Кодексі адміністративного 

судочинства принципу «повного фіксування процесу вирішення спору», що 

реалізується шляхом фіксування усіх процесуальних дій у спеціально 

визначений законодавством спосіб, змістом якого є: повне фіксування 

судового адміністративного процесу технічними засобами; функціонування 

Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи. Застосування 

такого принципу забезпечить реальність вирішення нормативно визначеного 

завдання адміністративного судочинства (стор 6 автореферату, стор. 102-108 

дисертації). 

На увагу заслуговує положення щодо започаткування та розвитку 

процесуальної форми вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин на теренах сучасної України, коли було 

визначено теоретичні та нормативні засади формування адміністративного 

судочинства. Як наголошено у дисертації, такому періоду передує розвиток 

окремих процесуальних форм реалізації різних способів правового захисту, 



зокрема судів щодо можливих способів захисту прав осіб, притягнених до 

адміністративної відповідальності, розгляду скарг на визначений перелік 

рішень та дії представників державних органів без встановлення 

особливостей характеристик відповідних правовідносин у публічній та 

приватній сферах. У зв’язку з цим подальше вдосконалення та розвиток 

процесуальної форми діяльності адміністративних судів аргументовано 

пов’язується із виокремленням поняття спору у сфері публічно-правових 

відносин як базової категорії та ефективністю його вирішення (стор. 123-159 

дисертації, стор. 6 автореферату). 

Необхідно погодитися з твердженням автора про те, 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 запропоновано 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. 198-204 дисертації). Такі висновки надали змогу проаналізувати 

співвідношення понять «адміністративна справа» із суміжними поняттями 

«судова справа», тощо та визначити необхідність використання поняття 

«справа юрисдикції адміністративного суду». Заслуговує на підтримку, 

зокрема й поняття «матеріали справи юрисдикції адміністративного суду» як 

сукупність документів, у тому числі копій, завірених суддею чи в 

установленому порядку, в електронній та/чи паперовій формі, записів 

фіксування судового засідання, (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. (стор. 204 дисертації). 

Варто констатувати, що дослідження міжнародних стандартів 

справедливого судочинства та практики ЄСПЛ дозволило наповнити новим 



змістом адміністративно-правові засади вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин й запропонувати відповідні групи наукових підходів: – які 

характеризують напрями розвитку вітчизняних правових інститутів 

оскарження нормативно-правових актів, рішень, дій та бездіяльності; – щодо 

забезпечення прав особи на захист у конкретних видах публічних 

правовідносин (зокрема, у сфері оподаткування); – щодо розвитку 

забезпечення в цілому адміністративного судочинства та правового статусу 

суддів. Поряд із вказаним доцільно конкретизовано критерії, що 

відображають їх забезпечення у вітчизняному законодавстві, зокрема 

«швидкого вирішення спору та уникнення, недопущення чи усунення 

негативних наслідків порушень», що визначається через поняття засобів 

забезпечення позову, що задекларований в КАС України, та для практичної 

реалізації якого необхідне завершення реформування процедурної форми 

діяльності публічної адміністрації (стор. 330-362, стор. 24 автореферату). 

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.  

Поряд із високою позитивною оцінкою дисертаційного дослідження 

Тильчика В.В., необхідно відзначити, що воно містить дискусійні положення, 

які потребують уточнення позиції автора та додаткового аргументування чи 

пояснень. 

 

Зауваження та дискусійні положення 

 

1. Здійснюючи аналіз розвитку наукової думки щодо вирішення 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин (стор. 

33-67) автор неодноразово звертається до поняття «публічна адміністрація» 

яким оперують у своїх наукових працях сучасні дослідники правники (стор. 

38, 40, 51, 52, 54, 61, тощо дисертації). Науковий фокус здобувача при 

використанні такого поняття інтерпретується крізь призму поняття «сторона 

спору у сфері публічно-правових відносин». На користь такої констатації 

свідчать, зокрема висновки щодо спроби формулювання проблематики 

дисертаційного дослідження (окремих напрямів). Так, на сторінці 65 

дисертації наголошується на метрологічному недоліку ототожнення 

конфлікту зі спором. Автором вказується, що окремою проблемою є 

визначення спору у випадку, коли суб’єкт владних повноважень звертається 

до суду у формі позову чи заяви. За такої ситуації гостро постає питання 



виникнення «конфлікту» в результаті перевірки законності прийняття та/чи 

прийнятого рішення, здійснення дії чи утримання від здійснення дій 

суб’єктом владних повноважень. Слідуючи так званому «конфліктному 

підходу» можливо зробити помилковий висновок, як наголошує дослідник, 

що «певний вид діяльності органу публічної адміністрації неминуче 

породжує конфлікт». При чому очевидно, що поняття «публічна 

адміністрація» та «суб’єкт владних повноважень», як вже зазначено, 

використано в єдиному контексті. У зв’яжу із наведеним варто пояснити 

позицію автора щодо сутності та змісту поняття «публічна адміністрація». 

2. Намагаючись ґрунтовно дослідити теоретичний аспект 

проблематики, що варто безумовно позитивно оцінити, дисертант, нажаль 

недостатньо використовує кількісні показники, які є невід’ємною складовою 

для такого виду робіт. Необхідно констатувати, що в дисертації приведено 

окремі дані, що становлять емпіричну та інформаційну основу дослідження, 

зокрема враховано результати вивчення судових рішень, матеріали 

узагальнення судової практики, офіційні статистичні дані щодо розгляду та 

вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин, політико-правова 

публіцистика, словниково-довідкові видання, результати соціологічних 

досліджень за період 2008-2019 рр. Однак, більше посилань на кількісні 

показники дозволили б ще більше проілюструвати достовірність отриманих 

результатів дослідження в сучасних умовах реформаційних процесів. 

3. Підтримуючи прагнення дисертанта дослідити історичні витоки 

розвитку адміністративної процесуальної форми вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин (підрозділ 2.1 стор. 123-159 дисертації), задля 

виділення етапів, а також їх особливостей із врахуванням предмету 

дослідження, варто вказати на той факт, що в дисертації звертається увага й 

на етапи, які не увійшли до виділених автором. Так, на сторінці 159 роботи 

наголошено, що визначаючи розвиток на теренах сучасної України 

процесуальної форми вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин варто, вказати про доцільність виділення 



наступної періодизації як складової розвитку адміністративної процесуальної 

форми: – перший – з 1992 (прийняття Концепції судово-правової реформи) 

по 2005 (з прийняття КАС України) – визначення теоретичних та 

нормативних засад формування процесуальної форми як діяльності 

адміністративних судів щодо вирішення спорів у сфері публічно-правових 

відносин; – другий сучасний (з 2005 року по т.ч.), розвитку процесуальної 

форми вирішення адміністративними судами спорів у сфері публічно-

правових відносин. Пори наведене, здобувачем аналізуються, зокрема етапи: 

за «козацької доби» (Гетьманщини) (стор. 133-137 дисертації), «царської 

Росії» (дореволюційний період) (стор. 138-141 дисертації), «Радянських 

часів» (стор. 141-146 дисертації). Таким чином, пояснення потребує позиція 

здобувача щодо відсутності наведених етапів у періодизації, сформульованої 

у висновках дисертації. 

4. Не зважаючи на доцільність проведеного аналізу співвідношення 

понять «адміністративна справа» та «спір у сфері публічно-правових 

відносин», варто пояснити дещо надмірну увагу до них. Опрацювання 

сутності, змісту та основних ознак понять «адміністративна справа» та спір 

здійснено у всіх підрозділах дисертаційного дослідження. 

5. Визнаючи цінність тези дисертанта щодо необхідності враховувати 

досвід зарубіжних країн у частині дослідження та нормативного закріплення 

ресурсу адміністративних судів (судочинства) щодо вирішення спорів у сфері 

публічно-правових відносин, апробованого часом і практикою цього досвіду 

для України в сучасних умовах (підрозділ 4.1 дисертації), а також  

європейських стандартів справедливого правосуддя (підрозділ 4.2 

дисертації), було б доцільно конкретизувати пропозиції сформульовані 

дисертантом із зазначенням конкретних нормативно-правових актів, а також, 

по можливості, й з авторською редакцією таких пропозицій. 

Сформульовані зауваження, пропозиції суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи, свідчать перш за все, про комплексний 

характер порушеної проблематики, її складність та актуальність. 




