


 
 

У дисертаційному дослідженні Іваненка Т.М. приділено увагу адміністративно-

правовому забезпеченню доступності адміністративного судочинства, автор 

запропоновував низку новаційних підходів щодо розвитку адміністративно-

процесуального законодавства України, зокрема, щодо удосконалення положень 

Законів України «Про судоустрій та статус суддів», «Про судовий збір», Кодексу 

адміністративного судочинства України. Основні ідеї автора спрямовані на 

удосконалення форм доступності адміністративного судочинства, гарантій 

доступності адміністративного судочинства, адже переважна більшість громадян 

потребує вирішення спорів в публічно-правовій сфері щодо отримання та 

перерахування пенсій, виплат, субсидій, захисту виборчих прав тощо. 

З огляду на це, вважаю дуже вчасними проведені автором наукові розвідки та 

сформульовані висновки, пропозиції щодо удосконалення не тільки актів 

адміністративного процесуального законодавства, зокрема, Кодексу 

адміністративного судочинства України, Законів України «Про судоустрій та статус 

суддів», «Про судовий збір», але й вирішення комплексу проблем щодо спрощення 

звернень приватних осіб до адміністративних судів, врахування європейських 

підходів щодо забезпечення дотримання верховенства права у взаємозв’язку з 

основними формами забезпечення доступності адміністративного судочинства. 

Мета та задачі дисертаційного дослідження. Дисертантом чітко визначену 

мету, логічно виокремлено задачі дисертаційного дослідження, забезпечено їх 

вирішення шляхом застосування необхідної методологічної бази, у тому числі 

діалектичний метод, системний підхід, структурно-функціональний метод для 

дослідження сучасних проблем розвитку судової системи в України, організаційно-

правового забезпечення, організаційно-технічного забезпечення діяльності 

адміністративних судів (підрозділи 1.2, 2.1., 3.1.), а також статистичний метод для 

виявлення найважливіших проблем забезпечення доступності адміністративного 

судочинства (підрозділи 2.2., 3.1.), порівняльно-правового аналізу для розвитку 

вітчизняного адміністративно-процесуального законодавства з урахуванням 

рекомендацій та резолюцій Ради Європи, Світового Банку. 



 
 

Метою дослідження є проведення комплексного дослідження змісту, правових 

форм, способів забезпечення реалізації доступності адміністративного судочинства 

як елемента принципу верховенства права в Україні в умовах проведення судової 

реформи, поглиблення європейської інтеграції, оновлення законодавства про 

судоустрій та статус суддів, процесуальних вимог та правил звернення до 

адміністративних судів зі зверненнями про захист порушених суб’єктивних прав 

осіб. Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі поставлено й вирішено 

такі основні задачі: окреслити сучасні проблеми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства; розглянути запровадження вимог верховенства 

права в Україні в контексті судової реформи; охарактеризувати сучасні стандарти 

доступності адміністративного судочинства як елемент принципу верховенства 

права; узагальнити закріплення критеріїв доступності судочинства в міжнародних 

документах; дослідити зміст та правові форми забезпечення доступності 

адміністративного судочинства в практиці діяльності судових установ, та деякі інші, 

дістали досить повного опису та критичного аналізу на сторінках дисертаційного 

дослідження, дозволити сформулювати низку вагомих висновків та рекомендацій, 

які можуть бути покладені в основу подальших наукових розвідок. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, які 

сформульовані у дисертації, їх достовірність, новизна. Достовірність та 

теоретична обґрунтованість сформульованих автором дисертації наукових 

положень, висновків та рекомендацій забезпечені достатнім обсягом теоретичного 

та практичного матеріалу, опрацьованого дисертантом під час роботи над наукових 

дослідженням, а також використаними методами наукового пізнання. 

Привертає увагу те, що у дисертації використано низку спеціальних наукових 

методів:  порівняльно-правовий – для з′ясування значення, правових форм 

дотримання вимог доступності адміністративного судочинства (підрозділ 1.2., 3.2); 

доктринального тлумачення правових норм – для з’ясування обсягів понять 

верховенства права, доступності та недоступності адміністративного судочинства 



 
 

(підрозділ 2.1.,2.1.); узагальнення судової та правозастосовної практики (підрозділ 

3.1, 3.2), що дозволило комплексно розкрити досліджувану проблематику. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертація є 

першим у вітчизняній адміністративно-правовій науці комплексним дослідженням 

доступності адміністративного судочинства як елемента принципу верховенства 

права. Серед найбільш цікавих слід відзначити пропозиції автора щодо 

удосконалення підходів до захисту прав неповнолітніх осіб в адміністративному 

судочинстві, соціально незахищених груп населення, осіб, які за ознаками віку, 

статті, освіти, громадянства не можуть самостійно здійснювати захист порушених 

прав, зокрема, шляхом встановлення на законодавчому рівні, на приклад, в Законі 

України «Про доступність адміністративного судочинства», деталізованих правових 

механізмів консультування, інформування, фінансування, допомоги означеним 

представникам вразливих категорій населення з метою забезпечення повного, 

неупередженого, своєчасного вирішення конфліктних ситуацій за допомогою 

процесуальних засобів адміністративного судочинства. 

Також дисертантом сформульовані новаційні пропозиції щодо удосконалення 

засад організаційно-технічного забезпечення доступності адміністративного 

судочинства шляхом розвитку положень щодо організаційно-правових засад 

забезпечення адміністративного судочинства, зокрема, організації роботи зі 

зверненнями до адміністративного суду з урахуванням вимог інформування та 

консультування громадян, надання місця для сидіння, заповнення інформації, її 

тиражування, надсилання, зберігання в приміщенні суду, для чого передбачити 

окремі комп’ютеризовані та оснащені програмними комплексами захисту 

інформації окремі кімнати для громадян, оскільки, на сьогодні, лише окремі 

громадяни можуть з використанням портативної техніки оперативно внести певні 

зміни в судові документи;  а також удосконалено підходи щодо забезпечення 

усунення фінансових та інформаційних бар′єрів при зверненні до адміністративних 

судів, зокрема, шляхом: забезпечення можливості сплати на місці судового збору та 

отримання оригіналу квитанції про сплату, що подається до канцелярії 



 
 

адміністративного суду; забезпечити громадян дошками оголошень з актуальною 

інформацією та примірниками заповнених документів в різних категоріях спорів, 

зручними місцями для обробки, ознайомлення з інформацією, а в окремому порядку 

– для комп’ютеризованої обробки даних, їх копіювання, надсилання та зберігання на 

зйомник дисках, флеш-дисках, зовнішніх пристроях. 

Варто підтримати пропозицію дисертанта щодо створення при Президенті 

України спеціального уповноваженого органу з забезпечення доступності 

адміністративного судочинства у формі Комісії, яка була б уповноважена 

координувати діяльність з забезпечення доступності адміністративного судочинства 

на всій території України, формувати уніфіковану практику, спрямовувати зусилля 

теоретиків та практиків на впровадження доступного судочинства. 

Обґрунтованість висновків і рекомендацій дисертаційного дослідження 

підтверджується наявністю акту впровадження результатів дослідження: у науково-

дослідній роботі – для розвитку доктринального розуміння поняття, змісту, 

значення, місця, вимог принципу верховенства права, вимог доступності 

адміністративного судочинства для цілей подальшого проведення судової реформи 

в Україні; у правотворчій роботі – для удосконалення прийнятих та розробки нових 

законів, удосконалення Кодексу адміністративного судочинства України з 

урахуванням вимог принципу верховенства права; у практиці правозастосування – 

для удосконалення процесуального порядку звернення до адміністративних судів в 

Україні, спрощення процесуальних правил оформлення адміністративного позову; у 

навчальному процесі – під час викладання навчальних курсів з «Адміністративного 

судочинства», «Порівняльного адміністративного права», у вищих навчальних 

закладах, закладах підвищення кваліфікації державних службовців, при написанні 

підручників, навчальних посібників, довідкової та методичної літератури, 

монографій з проблем, пов’язаних з проведенням судової реформи в Україні (Акт 

про впровадження у навчальний процес юридичного факультету Запорізького 

національного університету). 



 
 

Основні положення дисертації знайшли своє відображення у 7 наукових 

публікаціях, з них 5 – наукові фахові статті, з них – 1 у зарубіжному фаховому 

виданні, 2 публікації у матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій. 

Таким чином, висновки дисертації є обґрунтованими, цілісними, логічними, 

відповідають поставленій меті та задачам дослідження, містять важливі теоретичні 

положення щодо удосконалення адміністративно-правового забезпечення 

доступності адміністративного судочинства як складової верховенства права. 

Дискусійні положення дисертаційної роботи. 

За результатами розгляду роботи, потрібно  також звернути увагу дисертанта на 

наступні дискусійні положення в роботі: 

1. На С. 44 дисертації зазначено, що «Зміст принципу верховенства права, 

закріплений в Конституції України та низці актів вітчизняного законодавства, є не 

достатньою мірою конкретизований стосовно істотних вимог, що забезпечують 

доступність адміністративного судочинства, порівняно з сучасними критеріями, 

втіленими в судовій практиці Європейського суду з прав людини, рішеннях 

адміністративних трибуналів європейських національних судів». На мій погляд, 

потрібно уточнити, які саме інші істотні вимоги, що забезпечують доступність 

адміністративного судочинства Ви досліджували, окрім принципу верховенства 

права, які з них, приміром, принцип пропорційності, потребують впровадження в 

Україні ? 

2.  На С. 50 дисертації Ви зазначили: «слід відмітити, що принцип верховенства 

права необхідно розуміти як цілісне явище, пізнання якого можливе під різними 

кутами зору, при цьому цінність запровадження цієї юридичної абстракції як раз 

проявляється в єдності вимог щодо розуміння змісту та співвідношення яких 

забезпечує дотримання необхідного балансу при прийнятті рішення або акту як 

органами публічної адміністрації, так і судовими установами». В цілому 

підтримуючи цей підхід, хотілося б уточнити, як саме системний підхід дозволяє 

упорядкувати форми доступності адміністративного судочинства, які Ви розглянули 

у роботі ? 



 
 

3. У положеннях наукової новизни дисертаційного дослідження Ви зазначаєте 

про те, що в результаті проведено дослідження Вам вперше «обґрунтовано 

важливість забезпечення комплексного впровадження змісту та вимог принципу 

верховенства права в українському законодавстві про судоустрій та статус суддів, 

Кодексі адміністративного судочинства України,  зокрема, ратифіковані Україною 

міжнародні та регіональні європейські акти наголошують на визнанні доступності 

адміністративного судочинства однією з центральних вимог принципу верховенства 

права». Слід уточнити, позиції яких вітчизняних вчених були взяті за основу при 

підготовці таких положень за результатами проведеного дослідження, та уточнити, 

якою мірою положення вітчизняних стратегічних документів та кроків проведення 

судової реформи в Україні не були досягнуті для впровадження вимог верховенства 

права, зокрема, в аспекті забезпечення доступності адміністративного судочинства. 

4. У новизні дисертаційного дослідження Ви пропонуєте «запровадити інститут 

Судового Омбудсмена та наділити його повноваженнями з забезпечення судового 

захисту прав малолітніх, неповнолітніх осіб, та осіб, що не мають законних 

представників або зловживають своїми обов’язками, а також надати право взаємодії 

з іншими правоохоронними та судовими органами для оперативного подання 

інформації до судового розгляду». Чи є відповідні пропозиції врахованими в актах 

європейського законодавства ? 

Зазначені вище дискусійні положення так само як і висловлені зауваження не 

стосуються концептуальних положень та висновків дисертації і не применшують 

цінності дослідження, яке має самостійний і творчий характер, вирізняється 

науковою і водночас практичною спрямованістю. Спірні питання, зазвичай, 

зумовлені складністю і багатоаспектністю досліджуваної теми і не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи. 

Основні положення дисертації, що виносяться на захист, мають необхідні 

ознаки новизни, належним чином були відображені в наукових статтях і апробовані  

 

 




