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Можливість звернення до адміністративного суду за захистом своїх 

прав, свобод і законних інтересів, забезпечення надання доказів, виконання 

судових рішень гарантується державою, водночас нівелюється сучасним 

падінням економіки України та погіршення майнового стану її населення. В 

результаті поєднанні зазначених факторів право на вільний доступ до 

правосуддя практично може бути реалізовано лише заможними громадянами 

України.  

Оскільки розмір судових витрат зумовлюється рівнем економічного 

стану суспільства, то повинен встановлюватися на такому рівні, який 

забезпечував би, з одного боку, можливість звернення до суду громадян із 

середнім достатком, а з іншого – перешкоджав би виникненню безпідставних 

спорів. Водночас нагальною є потреба розробки механізмів компенсаторного 

характеру для осіб, що знаходяться у скрутному матеріальному становищі та 

потребують допомоги для захисту своїх прав в межах адміністративного 

судочинства. Дисертація Колісника С.А. підготовлена в період  

реформування як органів судової влади так й самої судової системи,  що 

підвищує її актуальність серед наукових робіт, предметом дослідження яких 

є адміністративне судочинство  в сучасних умовах.   

Не дивлячись на таку гостроту питання, піднятого у дисертації 

Колісника С.А., науковцями в Україні не було проведено окремого 

дисертаційного дослідження витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні, що свідчить як про актуальність, так і 

новизну  дисертації. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації обумовлено, в першу чергу, 

раціональною та логічно узгодженою структурою дисертаційного 

дослідження. Її зміст складається з: вступу, трьох розділів, які містять вісім 

підрозділів, висновків до розділів, загального висновку, списку використаних 

джерел і додатків. Матеріал подано у логічній послідовності, що обумовлено 

раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційного 
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дослідження. 

Аналіз тексту дисертації та автореферату свідчить про науково 

обґрунтований системний підхід автора до проблеми: аргументовано 

сформульовано актуальність теми, комплексно підібрано належний 

методологічний інструментарій дослідження.  

Методологія дослідження зазначеної проблематики обрана відповідно 

до об’єкта та предмета дисертаційної роботи, виходячи із сформульованої 

мети та відповідних дослідницьких завдань. Для досягнення поставленої 

мети автором визначено вісім дослідницьких задач, які відображають 

головний зміст роботи і послідовно, розв’язуються в ході наукового 

дослідження. 

Високий ступінь наукової обґрунтованості результатів виконаного 

дослідження знайшли у сформульованих здобувачем наукових положеннях, 

висновках і рекомендаціях, забезпечений застосуванням комплексу наукових 

методів, адекватних об’єкту, предмету, меті і задачам дослідження; 

використанням сучасних досягнень юридичної науки та широкої джерельної 

бази дослідження; здійсненням апробації основних концептуальних ідей і 

положень дослідження. Вдалий вибір методів дослідження, аналіз і синтез 

наукової літератури, нормативно-правових актів та узагальнення отриманої 

інформації з метою дослідження адміністративно-правових засад 

інформаційного забезпечення органів публічної адміністрації. 

Оцінюючі концепцію дослідження з позиції її впливу на 

обґрунтованість положень дисертації, слід відзначити цілісність і логічність  

її загальної структури, тісний взаємозв’язок розділів і підрозділів, що 

забезпечує поступове накопичення наукових напрацювань та урахування їх 

під час отримання основних результатів, коректний перехід від 

концептуально-методологічних і теоретичних положень до науково-

прикладних підходів, що мають безпосередній вихід на практичне 

впровадження наукових результатів.  
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Вступ до роботи визначає актуальність теми роботи, а також її основні 

загальні характеристики. В першому розділі дисертантом детально 

проаналізовано з точки зору наукових позицій, практичного досвіду та 

вітчизняного законодавства причини й умови та визначено етапи 

становлення концепції судових витрат і їх складника – витрат, пов’язаних із 

розглядом справ судами; на основі аналізу нормативно-правових актів і 

наукових концепцій досліджено на науково-теоретичному рівні ознаки, 

сутність, поняття та юридичну природу судових витрат, судового збору та 

витрат, що пов’язані з розглядом справ; систематизовано нормативно-правові 

акти, які регулюють порядок нарахування, доведення, розподілу, зменшення, 

сплати та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ в 

адміністративному судочинстві.  

У другому розділі розглянуто наукові концепції витрат на правничу 

допомогу в судочинстві, розглянуто вітчизняні й міжнародні правові акти, які 

регулюють порядок нарахування, доведення, розподілу та відшкодування 

цього виду судових витрат, досліджено нормативно-правові основи 

встановлення та відшкодування цих категорій витрат; проаналізовано наукові 

концепції понять «доказ», «витрати, пов’язані з витребуванням доказів, 

проведенням огляду за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів», 

практику визначення інших витрат, пов’язаних із вчиненням процесуальних 

дій, а також норми адміністративного процесуального законодавства, що 

визначають порядок встановлення, розподілу й компенсації цих видів витрат. 

Третій розділ дисертації С.А. Колісника присвячено дослідженню 

законодавства та досвіду інших держав, де здійснюється судовий розгляд 

публічних спорів щодо порядку нарахування, доведення, виплати та 

компенсації судових витрат, зокрема й витрат, пов’язаних із розглядом справ 

за участю органів публічної адміністрації, а також виявленню проблемних 

аспектів вітчизняного механізму визначення, доведення, зменшення, сплати, 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами та визначення шляхів їх усунення. 
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Обрана структура дозволила авторові в переважній більшості всебічно 

дослідити предмет дисертаційної роботи, краще усвідомити зміст і сутність 

судових витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами. 

Винесені дисертантом на захист положення характеризують роботу як 

комплексне дисертаційне дослідження, присвячене формулювання концепції 

механізму встановлення, доведення, нарахування, зменшення розміру, сплати 

та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами.   

Наукова новизна одержаних результатів також не викликає сумнівів. 

Дисертація є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним науковим дослідженням, присвяченим визначенню сутності 

судових витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами в 

Україні. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові 

концептуальні наукові положення і висновки, запропоновані особисто 

здобувачем. Варто зазначити, що в роботі порушені нерозроблені раніше 

наукові та практичні задачі, розв’язання яких дозволило одержати цікаві 

результати і виробити ряд пропозицій.  

На особливу увагу заслуговують наступні положення, висновки, 

рекомендації та пропозиції, викладені в цій дисертації, які найбільш наочно 

демонструють її наукову новизну, теоретичну та практичну значущість: по 

перше С.А. Колісник визначив ключове поняття дисертації, а саме  витрати, 

пов’язані з розглядом справи в адміністративному судочинстві, він 

сформулював як  кошти, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, 

мають сплатити особи, які беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду 

й вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах 

адміністративного судочинства для сплати компенсації за професійну 

правничу допомогу, прибуття до суду сторін і їхніх представників, оплати 

залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів і їх роботи, 

проведення експертиз, оплати діяльності щодо витребування доказів, 

проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів, а 
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також інших процесуальних дій або підготовки до розгляду справи. По друге 

здобувач запропонував поняття механізму визначення, доведення та 

розподілу витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, 

як сукупність правил діяльності учасників судового процесу, визначених 

КАС України, щодо з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (або 

які планується витратити) сторонами, іншими учасниками в разі отримання 

послуг чи виконання робіт із проведення необхідних процесуальних дій з 

урахуванням визначених законодавством показників, встановлення 

співвідношення заявлених учасниками процесу складу й розміру витрат із 

доказами у справі за принципами реальності, необхідності, розумності та 

призначення до виплати сторонами відповідних сум на засадах співмірності, 

обґрунтованості, розумності й добросовісності.  

Слід відмітити авторський підхід при розробці класифікації витрат, 

пов’язаних із розглядом адміністративної справи, шляхом їх об’єднання в 

такі три групи: 1) відшкодування державі понесених судом витрат, що 

пов’язані з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, 

необхідних для розгляду справи; 2) відшкодування особам, які сприяють 

здійсненню правосуддя в адміністративних справах, витрат, пов’язаних із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових 

експертиз, витрат на правову допомогу; 3) відшкодування витрат сторін і 

їхніх представників, що пов’язані з отриманням правничої допомоги та 

прибуттям до суду сторін. 

Новаторським є підхід С.А. Колісника до визначення історичних 

періодів становлення норм КАС України, що визначають порядок 

нарахування, доведення, розподілу та відшкодування витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративним судом, шляхом виокремлення трьох 

історичних етапів у період незалежності України, зокрема: 1) з 1991 р. по 

червень 2005 р.; 2) з липня 2005 р. по вересень 2017 р.; 3) із жовтня 2017 р. й 

дотепер (сучасний).  
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Безспірним надбанням для адміністративної процесуальної науки є 

термінологічні здобутки  дисертації, одним з прикладів яких є поглиблення 

розуміння змісту розподілу витрат, що пов’язані з розглядом справ 

адміністративними судами, шляхом його визначення автором як діяльності 

суду, яка спрямована на призначення до виплати сторонам сум витрат на 

професійну правничу допомогу, прибуття до суду сторін і їхніх 

представників, на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, 

проведення експертиз, на витребування доказів, проведення їх огляду за їх 

місцезнаходженням, забезпечення доказів, на інші процесуальні дії з 

коригуванням розмірів цих сум залежно від їх співмірності, обґрунтованості, 

розумності, а також добросовісності сторін.  

Можна сподіватись, що отримані С.А. Колісником результати та 

вироблені у дисертації науково обґрунтовані пропозиції дозволять підвищити 

якість регулювання процесів  встановлення, доведення, зменшення, сплати та 

відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, прибуття до суду 

сторін і їхніх представників, оплату залученим свідкам, спеціалістам, 

перекладачам, експертам і їх роботи, проведення експертиз, оплату 

діяльності щодо витребування доказів, проведення огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпечення доказів, а також інших процесуальних дій 

або підготовки до розгляду справи.  

Висновки автора щодо необхідності внесення відповідних змін до 

Кодексу адміністративного судочинства  України є цілком обґрунтованими і 

спираються на результати емпіричних досліджень. 

Дисертація містить ряд інших напрацювань теоретичного та 

практичного характеру, які можуть бути використані вченими та 

практичними працівниками в роботі, спрямованій на подальший розвиток та 

вдосконалення інституту витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами.  

Наукове та практичне значення представленої дисертації 

визначається тим, що сформульовані і обґрунтовані в дисертації висновки та 
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пропозиції можуть бути використані у: науково-дослідній сфері – як основа 

для подальших наукових досліджень проблемних питань правового 

регулювання та застосування інституту витрат, пов’язаних із розглядом 

справи адміністративними судами; у правотворчості – для підготовки 

пропозицій щодо вдосконалення законодавства, яким визначено порядок 

встановлення, доведення, розподілу сплати та відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами; у 

правозастосуванні – для вдосконалення діяльності учасників судового 

процесу щодо встановлення, доведення, розподілу сплати та відшкодування 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами; в 

навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне процесуальне право», для підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідних навчальних курсів, а 

також статей та наукових повідомлень. 

Повнота викладу наукових положень в опублікованих працях. 

Результати дисертаційного дослідження були оприлюднені та отримали свою 

апробацію під час виступів автора на достатній кількості науково-практичних 

конференцій. Позитивно  необхідно відзначити підготовані дисертантом за 

темою роботи 5 наукових статей, з яких 4 опубліковані у виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук, 1 – у зарубіжному науковому виданні, а 

також у 3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях, в яких 

знайшли відображення основні висновки і рекомендації, отримані в 

дисертаційному дослідженні.  

Вивчення представлених рукопису та автореферату дисертації 

С.А. Колісника «Витрати, пов’язані із розглядом справ адміністративними 

судами в Україні», дозволяє зробити висновок про ідентичність автореферату 

й основних положень дисертації. Наукові результати, висновки та практичні 

рекомендації, що наведені в авторефераті, розкриті й обґрунтовані в тексті 
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дисертації в повному обсязі. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до вимог, встановлених МОН України.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, варто звернути увагу на окремі 

положення дисертації, що мають дискусійний характер, потребують більш 

глибокого дослідження та обґрунтування, основними з яких є: 

1. Потребує обґрунтування автора під час публічного захисту 

співвідношення таких правових категорій як «встановлення», «доведення», 

«розподіл», «сплата», «відшкодування» витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративними судами. Адже мета дослідження сформульована 

автором як обґрунтування концептуальної моделі витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами, та механізму їх нарахування, 

доведення, розподілу, виплати й відшкодування, виокремити проблеми 

нормативного закріплення та практичної реалізації. У тексті дисертації 

фрагментарно подається обґрунтування цих понять, водночас порівняльно-

правової характеристики автор не наводить.  

2. Критично через не достатню обґрунтованість сприймається 

твердження здобувача, що в чинному Кодексі адміністративного судочинства 

України не визначені критерії та перелік підстав за якими суди за власної 

ініціативи можуть зменшити розмір витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом. Зміст сформульованих автором критеріїв для 

зниження вартості судових витрат та їх особливості їх застосування  авторові 

дисертації  слід уточнити на захисті.   

3. У вступі дисертації автор сформулював поняття «визначення 

розміру витрат на правничу допомогу», проте метою роботи було поставлено 

визначити механізм нарахування витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами. Зазначене свідчить про необхідність поглиблення 

дослідження елементів зазначеного механізму та його функціонування. 

Авторові необхідно пояснити співвідношення термінів «визначення» та 

«нарахування» витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 
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судами, а також конкретизувати свою позицію щодо понять «визначення 

витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами» та 

«нарахування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами». 

4. Позитивно оцінюючи проведену роботу здобувачем щодо 

визначення змісту та особливостей витрат на правничу допомогу, зауважимо, 

що він замало приділив уваги обґрунтуванню принципів визначення цього 

виду витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами. 

Таким чином при захисті дисертації С.А. Колісник повинен пояснити зміст 

виокремлених ним принципів реальності, необхідності, розумності, 

співмірності, обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності витрат на 

правову допомогу. 

5. Крім того, у вступі до дисертації автор зазначив, що її емпіричну 

базу становлять результати вивчення судових рішень щодо встановлення і 

сплати судових витрат, які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень 

України за 2018–2020 рр, проте у роботі відсутні додатки з відповідними 

аналітичними матеріалами. Значно підвищило б рівень обґрунтованості 

наукових результатів роботи  здійснення такого узагальнення судових рішень 

адміністративних судів всіх інстанцій. 

Втім, викладені зауваження носять дискусійний характер і не 

впливають на загальну позитивну оцінку роботи та не знижують її достатній 

науковий рівень. 

На підставі викладеного слід резюмувати, що дисертація Колісника 

Сергія Анатолійовича «Витрати, пов’язані із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні» є завершеною самостійною 

науковою працею, в якій отримано ряд нових науково обґрунтованих 

теоретичних результатів, що в сукупності вирішують важливе наукове 

завдання визначення змісту витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами, механізму їх встановлення та відшкодування.  

 




