


арені, оскільки тільки дотримання встановленого міжнародним правом 

стандарту прав людини може забезпечити Україні повноправне членство у 

світовому співтоваристві. Ратифікація Європейської конвенції Про захист прав 

людини та її основних свобод, визнання юрисдикції Європейського суду з прав 

людини вимагають ефективного здійснення українського законодавства про 

судовий захист прав громадян у сфері публічної влади. 

Новизна і масштабність завдань, поставлених перед наукою і 

законодавцем, вимагають критичної переоцінки чинного законодавства 

України, що регулює порядок вирішення судами публічно-правових спорів. 

Існуюча законодавча база не в повній мірі відповідає положенням Конституції 

України і сформованої правозастосовної практики. Вона не відображає 

специфіки та особливостей публічно-правових спорів. Велика кількість і 

неузгодженість законодавчих актів у сфері державної влади та управління, а 

також прогалини в правовому регулюванні породжують значні труднощі при 

розгляді судами публічно-правових спорів. Крім того, необхідно врахувати і 

постійне зростання кількості публічно-правових справ. Подолати 

недосконалість чинного законодавства і усунути труднощі в правозастосовній 

діяльності судів можливо тільки після розробки єдиної фундаментальної 

Концепції адміністративної юстиції в Україні, яка повинна стати основою для 

оптимізації відповідного законодавства про адміністративне судочинство. 

Все це вказує на актуальність обраної О. В. Капинос теми дослідження як 

в науковому, так і в практичному планах. Актуальність теми також зумовлена 

тим, що у більшості праць представників вітчизняної юридичної науки 

теоретико-правові засади функціонування адміністративного судочинства не 

розглядалися як основний об’єкт дослідження.  

В дисертаційному дослідженні О. В. Капинос зосередилася на питаннях, 

щодо яких триває дискусія у вітчизняній адміністративно-правовій науці, 

творчо розвинула наявний науковий доробок та запропонувала авторський 



підхід щодо основної проблематики. Дисертантом, з урахуванням вітчизняного 

наукового доробку, здійснено науковий аналіз основних теоретико-правових 

засад функціонування адміністративного судочинства в Україні та визначено 

основні шляхи вдосконалення таких засад, в тому числі на основі позитивного 

зарубіжного досвіду. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, сформульованих в 

дисертації, обумовлена науково коректним визначенням мети та завдань, 

об’єкта та предмета дисертаційного дослідження, а також вдалим 

використанням методів наукового пізнання. Методологічною основою 

дисертаційного дослідження слугувало поєднання особливих і специфічних 

прийомів та способів одержання наукового результату, об’єднаних системним 

підходом до розкриття сутності розглянутих правових феноменів та процесів (с. 

18–19). Використання вказаних методів уможливило забезпечення 

комплексного виконання поставлених             завдань (с. 17–18), розробку 

обґрунтованих та достовірних висновків та внесення пропозицій для 

вдосконалення правовідносин у сфері адміністративного судочинства України. 

Авторська концепція оптимізації теоретико-правових засад функціонування 

адміністративного судочинства України підкріплена пропозиціями щодо 

розробки проєкту Закону України «Про адміністративні процедури» (с. 46), 

щодо вдосконалення положень Конституції України стосовно закріплення основ 

адміністративного судочинства (с. 251),  Кодексу адміністративного 

судочинства стосовно оновлення дефініцій та системних елементів 

адміністративного судочинства на основі положень Конституції України (с. 48–

83)  та відповідних рішень Європейського суду з прав людини                    (с. 



127–150),  а також стосовно збільшення строків оскарження судових ухвал і 

постанов та усунення можливості зловживання сторонами власними 

процесуальними правами (с. 233–234), закріплення в Кодексі адміністративного 

судочинства України розширеного законодавчого тлумачення процедур 

примирення та медіації (с. 248–249) тощо. 

Важливим проявом обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації є широка емпірична база 

дослідження, до якої входять Конституція України, Кодекс адміністративного 

судочинства України, Закон України «Про судоустрій і статус суддів», інші 

закони України, міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною, що 

визначають правові засади функціонування адміністративного судочинства, 

нормативно-правові акти Президента України та Кабінету Міністрів України, 

рішення, постанови, рекомендації Верховного Суду України, Конституційного 

Суду України, Європейського суду з прав людини, узагальнення судової 

практики у сфері адміністративного судочинства України та Європейського 

Союзу, а також довідкові видання, статистичні матеріали, філософська, 

соціологічна, юридична, управлінська та інша література, наукові праці 

вітчизняних і зарубіжних авторів тощо. 

Дисертаційне дослідження О. В. Капинос вирізняється науковою новизною.  

Вирізняється новизною розкриття автором змісту, встановлення 

співвідношення структури та подальшого розвитку в контексті формування 

правової держави спірних з боку їх тлумачення таких базових для юридичної 

науки інститутів, як «адміністративний процес», «адміністративна юстиція» та 

«адміністративне судочинство», яке визначено автором як процесуальна форма 

діяльності адміністративних судів з розгляду публічно-правових спорів, що 

виникають між громадянами, іншими суб’єктами владних відносин та органами 



публічної влади або їх посадовими особами, щодо законності прийнятих ними 

правових актів, рішень, дій (бездіяльності) та вирішення таких спорів на основі 

забезпечення захисту прав і свобод людини, законних інтересів організацій за 

допомогою використання інститутів судового контролю та правосуддя (с. 47 – 

82).   

  Досить ґрунтовним видається підхід автора до визначення ознак 

адміністративного судочинства як неодмінного атрибуту сучасної правової 

держави: адміністративне судочинство виконує функцію (є формою) 

«зовнішнього» контролю за законністю дій у сфері управління, способом 

захисту суб’єктивних прав громадян по відношенню до діяльності виконавчих 

органів та їх посадових осіб; наявність спору про право, причому про право 

адміністративне, є основним змістовним аспектом відносин адміністративного 

судочинства; публічно-правовий характер спорів зумовлює можливість їх 

ефективного вирішення тільки спеціалізованими органами адміністративного 

судочинства, оскільки дані спори зачіпають сферу суспільно значимого 

інтересу; обов’язковою передумовою виникнення відносин адміністративного 

судочинства виступає неякісне (неправомірне) публічне (державне) управління, 

здійснене щодо заявника (скаржника); необхідною ознакою адміністративного 

судочинства є тристоронній характер правовідносин, де сторонами є 

громадянин, посадова особа, дії (бездіяльність) або рішення якої оскаржуються, 

та особа, уповноважена вирішити питання за формою і по суті; головною метою 

адміністративного судочинства є правовий захист суб’єктивних прав громадян 

та юридичних осіб від порушення з боку органів державного управління та їх 

посадових осіб; звідси випливає ще одна не менш важлива проблема – 

припинення протиправного стану (наприклад, припинення дії незаконного акту 

управління); певною мірою незалежність органів адміністративного 



судочинства, як від інших гілок влади, так і від судів загальної юрисдикції, що 

направлено на посилення об’єктивності і свободи від впливу «зацікавлених» 

владних осіб процесу вирішення адміністративного спору; відмінною 

особливістю відносин адміністративного судочинства є і те, що при розгляді 

спору громадянину гарантується становище сторони в процесі, тобто нерівність 

в матеріальних правовідносинах має трансформуватися в рівність в 

процесуальних правовідносинах; для адміністративного судочинства властива 

особлива процесуальна форма розгляду адміністративно-правового спору 

(судова); юридичним результатом розгляду та вирішення публічно-правового 

спору, тобто результатом відносин адміністративного судочинства, є вирішення 

подальшої долі правового акту або дії (бездіяльності) суб’єкта публічної влади 

(с. 81–82). 

В дисертаційному дослідженні обґрунтовано та проаналізовано систему 

принципів адміністративного судочинства та особливості їх реалізації на основі 

дослідження практики Європейського суду з прав людини  (с. 127–150). 

Констатовано, що принципи адміністративного судочинства повинні бути 

закріплені в єдиному нормативному процесуальному акті, що регулює порядок 

функціонування адміністративного судочинства; у принципах 

адміністративного судочинства повинні бути зосереджені погляди на характер і 

зміст судочинства з розгляду і вирішення адміністративно-правових спорів; 

принципи повинні бути тісно взаємопов’язані між собою, утворюючи єдину 

логічну систему; порушення одного принципу має призводити до порушення 

іншого або всього ланцюга принципів, а в поєднанні принципи забезпечують 

найкращим чином ретельний розгляд справи, встановлення судової істини і 

винесення обґрунтованого рішення (с. 149). Запропоновано, повернення до 

Кодексу адміністративного судочинства України статтю «Принципи 



адміністративного судочинства» в наступній редакції: «Принципами здійснення 

правосуддя в адміністративних судах є: 1) доступність  адміністративного  

судочинства; 2) верховенство права; 3) законність; 4) рівність усіх учасників 

адміністративного процесу перед законом і судом; 5) змагальність сторін, 

диспозитивність та офіційне з’ясування всіх обставин у справі; 6) гласність і 

відкритість адміністративного процесу; 7) забезпечення апеляційного та 

касаційного оскарження рішень адміністративного суду, крім випадків, 

установлених цим Кодексом; 8) обов’язковість судових рішень; 9) національна 

мова судочинства; 10) досудове врегулювання спорів 11) правнича допомога 

при вирішенні справ в адміністративному суді; 12) незалежність суддів і 

підпорядкування їх тільки закону; 13) незмінність суддів; 14) здійснення 

правосуддя тільки судом; 15) безпосередність; 16) безперервність судового 

розгляду; 17) об’єктивна істина; 18) формальне і матеріальне керівництво суду; 

19) усність і письмовість судового розгляду; 20) процесуальна економія» (с. 

150).  

Характеризуються новизною пропозиції щодо удосконалення судово-

контрольних функцій адміністративних судів, зокрема: приведення у 

відповідність ст. 2 та ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 

2 червня 2016 року № 1402-VIII шляхом законодавчого відокремлення 

контрольних функцій суду від функції правосуддя в адміністративному 

судочинстві; прийняття доповнення до чинного законодавства стосовно чіткого 

визначення меж контрольної діяльності всіх суб’єктів адміністративного 

судочинства; забезпечення повної незалежності адміністративних судів під час  

здійснення ними своїх контрольних функцій; запровадження обов’язкового та 

безальтернативного для адміністративних справ контролю за виконанням 

рішень суду в публічно-правових спорах, а саме в контексті процедури подання 



звіту з виконання рішення суду суб’єктом владних повноважень; викладення ч. 

1 ст. 382 Кодексу адміністративного судочинства України наступним чином: 

«Суд, який ухвалив судове рішення в адміністративній справі, в обов’язковому 

порядку має зобов’язати суб’єкта владних повноважень, не на користь якого 

ухвалене судове рішення, подати у встановлений судом строк звіт про 

виконання судового рішення»; встановлення у ст. 382 Кодексу 

адміністративного судочинства України чітких процесуальних вимог до 

позовної заяви; врегулювання питання часу подання заяви до суду щодо 

застосування судового контролю шляхом закріплення єдиного тлумачення 

відповідної норми Кодексу адміністративного судочинства України в контексті 

застосування контрольних механізмів після відповідного прийняття судового 

рішення по суті справи; включення результатів практичного застосування 

адміністративними судами ст. 382 Кодексу адміністративного судочинства 

України до судової статистичної документації; закріплення положень ст. ст. 

264, 265, 266, 266-1 Кодексу адміністративного судочинства України стосовно 

можливості судового контролю нормативно-правових актів в рамках окремої 

статті Кодексу: «Судовий контроль нормативно-правових актів»; закріплення в 

Кодексі адміністративного судочинства повноважень судів стосовно проведення 

попереджувального судового контролю за завершеними проєктами нормативно-

правових актів, а також за актами, прийнятими, але ще не введеними в дію;

 розробка дієвих процедур персональної відповідальності суддів за 

здійснення контрольних функцій; реалізація принципів гласності й відкритості в 

рамках здійснення усіх видів судового контролю адміністративними судами (с. 

215–231). 

Заслуговує на увагу висновок автора про те, що судовим контролем за 

виконанням судових рішень фактично є перевірка судами належності, точності і 



своєчасності виконання судових рішень шляхом отримання звітів стосовно 

такого виконання або шляхом спонукання до виконання рішення суду за 

допомогою визнання протиправним рішення, дії або бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень, які пов’язані із невиконанням рішення суду по 

відповідній справі; наявний судовий контроль за виконанням рішення суду має 

на меті спонукання до безпосереднього виконання такого рішення і заперечує 

необхідність у поданні окремого позову, предмет якого становлять протиправні 

дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, що має це судове рішення 

виконати (с. 228).  

Слушним видається зауваження автора стосовно того, що судовий 

контроль сьогодні розуміється законодавцем як особлива форма по здійсненню 

правосуддя, але ж такий стан речей протирічить самій суті правосуддя, його 

духу, так як воно не включає в себе контрольну та правоохоронну діяльність (с. 

229). 

Вирізняється науковою новизною і виділена автором форма контролю 

нормативно-правових актів у адміністративному судочинстві, зокрема 

попереджувального судового контролю (с. 223–228).  

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 

виданнях. Основні науково обґрунтовані результати проведеного дослідження 

знайшли відображення в 8 одноосібних наукових публікаціях за темою 

дослідження: 4 статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України, 

включених до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща), 1 статті у міжнародному виданні, а також 3 тезах 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. 

Слід відзначити компетентність автора щодо найменших деталей 

проблеми, її глибоке вивчення, уміння аналізувати та інтерпретувати джерела. 



Зі знанням наукових проблем функціонування адміністративного судочинства 

України дисертантом було сформульовані цікаві висновки, які не повторюють 

відомі в науці на сьогоднішній день положення. Висновки, представлені 

дисертантом у роботі, є об’ємними, логічними, такими, що відображають 

опрацьований теоретичний та практичний матеріал, проаналізовані вітчизняні 

та зарубіжні  наукові праці щодо теоретико-правових засад адміністративної 

юстиції. 

Структура дисертаційної роботи, що стала запорукою обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

забезпечила досягнення поставлених завдань та обґрунтованість отриманих 

результатів дисертаційної роботи. 

Дискусійні положення дисертаційного дослідження. У цілому позитивно 

оцінюючи дисертацію Капинос Оксани Валентинівни, необхідно висловити ряд 

зауважень, звернути увагу на твердження, що викликають сумніви та можуть 

слугувати підґрунтям для дискусії під час її захисту:  

1. У підрозділі 1.2. дисертації при дослідженні ґенези герменевтики 

адміністративного судочинства, автором стверджується про неможливість 

обмеження адміністративного процесу лише сферою адміністративної 

юрисдикції (с. 54). Вважаємо, що дана теза потребує додаткового обґрунтування 

під час публічного захисту. 

2. У підрозділі 1.3. дисертації автором характеризується специфіка  

публічно-правового спору (с. 86–90), але не виділяються його ознаки. Під час 

публічного захисту хотілося б почути обґрунтування здобувачем ознак 

публічно-правового спору. 

3. В цілому погоджуючись із позицією автора щодо визначення переліку 

принципів адміністративного судочинства у підрозділі 2.2. дисертації (с. 127–



150), слід зазначити, що дисертанту варто було б розширити перелік 

загальноправових принципів, на основі яких побудовано усю систему права 

України, зокрема, такими принципами як гуманізм, демократизм, тощо та 

надати їм належного обґрунтування. 

4.   У підрозділі 3.1. дисертації автором досліджено зарубіжний досвід 

функціонування адміністративного судочинства та можливості його 

використання в Україні (с. 168–214), при чому із змісту дисертації чітко 

зрозумілими є позитивні риси континентальної системи адміністративного 

судочинства (Франція, Німеччина). Що ж до переваг англо-американської 

системи адміністративної юстиції (США, Велика Британія), то їх автор 

безпосередньо не визначає. Виходячи із цього, варто було б обґрунтувати 

ключові переваги застосування англо-американської системи адміністративного 

судочинства для України. 

5. У підрозділі 3.3. дисертації автором зазначено, що, навіть, високо 

оцінюючи законодавче впровадження та досить ефективне функціонування 

інституту адміністративної юстиції в України, а також надбання судової 

практики адміністративного судочинства, все ж час від часу постають питання 

про підвідомчість та належність певних категорій справ до відповідної 

юрисдикції адміністративних судів (с. 232). В рамках цього, вважаємо, що 

автору  додатково варто було б розкрити які саме проблеми розмежування 

юрисдикції в Україні існують сьогодні у адміністративних судів із судами 

загальної юрисдикції та господарськими судами.  

Слід зазначити, що висловлені зауваження суттєво не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження Капинос О. В. 

Водночас, висвітлені спірні моменти можуть стати приводом для дискусії під 

час процедури публічного захисту дисертації.  

Викладені у дисертації наукові положення відповідають паспорту 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 




