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оцінку поведінки кожного з учасників судового процесу, визначаючи межу 

між добросовісним використанням своїх процесуальних прав і зловживанням 

ними, що не сприяє формуванню сталої судової практики у цій сфері. 

Однією з сучасних тенденцією європейського права є привернення уваги 

законотворців громадськістю, правозахисниками та Європейським судом з 

прав людини до необхідності визначення критеріїв зловживання 

процесуальними правами учасниками адміністративного процесу, і у першу 

чергу суб’єктами владних повноважень як однієї із сторін. Оскільки 

визначення у законодавстві таких критеріїв знизить вірогідність залишення 

справи кваліфікації недобросовісності використання процесуальних відносин 

на розсуд суду, та забезпечить баланс інтересів усіх учасників судового 

процесу при гарантуванні права на  доступ до правосуддя. 

Науковці наголошують, що чинне вітчизняне процесуальне 

законодавство містить широкі гарантії забезпечення стороні, що скаржиться 

на порушення її законних прав і свобод, права на юридичний захист. 

Водночас відповідні особи та їхні представники практично жодним способом 

не обмежені у виборі й реалізації форм і засобів юридичного захисту, у тому 

числі таких, метою яких насправді є не відстоювання власної правової 

позиції, а отримання переваг через заподіяння шкоди іншим учасникам. 

Не дивлячись на таку гостроту питання, піднятого у дисертації 

Поліщука В.Ю., науковцями в Україні не було проведено окремого 

дисертаційного дослідження зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві, що свідчить як про актуальність, так і її 

новизну. Водночас ця наукова робота 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.   

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

раціональною та внутрішньо узгодженою структурою дисертаційного 

дослідження. 

Науково-теоретичним підґрунтям для наукового дослідження став 

аналіз дисертантом змісту численних нормативно-правових актів, правових 

концепцій і відповідних програм, спеціальної адміністративно-правової 

літератури, результатів наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних 

учених, у яких досліджувалися питання теорії зловживання правами в 

цивільному, кримінальному, господарському, адміністративному процесах і 

практики діяльності адміністративних судів щодо припинення такої 

протиправної поведінки учасників процесу та притягнення їх до 

відповідальності. Загальна ж кількість використаних джерел є беззаперечним 

свідченням наукової обґрунтованості як самої роботи, так і зроблених у ній 

висновків та рекомендацій.  

Аналіз дисертації свідчить, що на всіх етапах дослідження 

використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: 

діалектичний, історико-правовий, логіко-юридичний, статистичний методи, а 

також методи системного аналізу та моделювання, які стали основою для 

обґрунтування отриманих результатів, виводів та розробки запропонованих 

науково-практичних рекомендацій, щодо вдосконалення механізму 

запобігання та протидії зловживанням процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві. Наукові положення, висновки і 

рекомендації, сформульовані в дисертації, досить повно викладені в 5 

наукових виданнях України, а також у тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. Таким чином, можна констатувати, що 

достовірність отриманих результатів і обґрунтованість сформульованих 

пропозицій визначаються вірно обраним методологічним підходом до 

проведеного дослідження, об’ємним та всебічним використанням наукового 

та емпіричного матеріалу. 

У сформульованих здобувачем наукових положеннях, висновках і 

рекомендаціях відображений високий ступінь наукової обґрунтованості 

результатів виконаного дослідження. Це забезпечено застосуванням 
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комплексу наукових методів дослідження; використанням сучасних 

досягнень адміністративної процесуальної науки; здійсненням апробації 

основних концептуальних ідей і положень дослідження.  

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. Це сприяло розкриттю дисертантом взаємопов’язаних між собою 

теоретичних і практичних аспектів досліджуваної проблеми. 

Вступ до роботи визначає актуальність теми роботи, а також її основні 

загальні характеристики. В першому розділі дисертантом детально 

проаналізовано на підставі узагальнених наукових позицій, ретроспективного  

аналізу вітчизняного законодавства та сучасної правозастосовної практики  

причини, умови та визначено етапи становлення принципів добросовісності 

та неприпустимості зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві за період незалежності України; на науково-

теоретичному рівні досліджено зміст зловживання процесуальними правами 

учасниками різних видів судових процесів; з’ясовано передумови для 

формування такої категорії, сформульовано засади авторської концепції 

цього правового явища; досліджено наукові підходи та судові рішення, що 

розглядають окремі ідентифікуючі критерії зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві, узагальнено такі показники та 

сформульовані відповідні пропозиції до законодавства. 

У другому розділі дисертації проаналізовано норми Кодексу 

адміністративного судочинства України та наукові підходи до визначення 

класифікуючих критеріїв діянь учасників судочинства, що мають ознаки 

зловживання процесуальними правами; проаналізовано наукові концепції 

понять «правовий механізм», «адміністративно-правовий механізм», 

«запобігання та протидія зловживанню процесуальними правами»; 
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висвітлено наукові підходи до визначення поняття та змісту механізму 

забезпечення неприпустимості зловживання процесуальними правами, 

сформульовано авторське визначення поняття механізму запобігання та 

протидії зловживанням процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві; досліджено нормативно-правові основи визначення заходів 

запобігання, припинення та притягнення до відповідальності учасників 

адміністративного судочинства, які зловживають процесуальними правами, 

проаналізовано наукові концепції у цій сфері та відповідні норми Кодексу 

адміністративного судочинства України. 

Третій розділ дисертації Поліщука В.Ю. присвячено дослідженню 

законодавства та досвіду інших держав щодо встановлення у 

процесуальному законодавстві заходів запобігання та протидії зловживанню 

процесуальними правами під час вирішення  публічних спорів судами, а 

також виявленню проблемних аспектів вітчизняного механізму запобігання 

та протидії цього негативному правовому явищу.  

Обрана структура дозволила авторові в переважній більшості всебічно 

дослідити предмет дисертаційної роботи, краще усвідомити зміст і сутність 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві. 

Винесені дисертантом на захист положення характеризують роботу як 

комплексне дисертаційне дослідження, присвячене формулювання концепції 

механізму запобіганню та протидії зловживанню процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві.   

Наукова новизна одержаних результатів також не викликає сумнівів. 

Дисертація є одним з перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексним науковим дослідженням, присвяченим визначенню сутності 

зловживання процесуальними правами в адміністративному судочинстві. 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.  
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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, Поліщука В.Ю. визначив ключове поняття дисертації, а саме  

механізм запобігання та протидії зловживанню процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві як процес регулюючого впливу на поведінку 

учасників адміністративного судочинства через застосування 

адміністративними судами передбачених законодавством та напрацьованих 

практикою заходів запобігання зловживанням процесуальними правами, їх 

припинення та притягнення осіб, що їх вчиняють, до юридичної 

відповідальності. По друге здобувач запропонував поняття добросовісного 

використання процесуальних прав, яке визначив як сумлінну усвідомлену 

діяльність учасників адміністративного процесу, що здійснюється згідно з 

принципами адміністративного судочинства, сприяє правильному і 

своєчасному розгляду справи у визначених законодавством формах, у 

визначений спосіб та час з метою реалізації своїх процесуальних прав, 

наслідком якої є задоволення особистих інтересів у межах, визначених 

законом. По третє запропонував методику встановлення суддями 

адміністративних судів факту зловживання процесуальними правами 

учасниками адміністративного судочинства в конкретній справі шляхом 

застосування трискладового тесту на наявність цільового, формалізованого 

та змістового критеріїв таких зловживань.  

Слід відмітити авторський підхід при розробці розгалуженої 

класифікації видів зловживань процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві за такими критеріями, як: стадія, на якій вчиняється 

зловживання процесуальними правами; категорія справ, в яких здійснюється 

зловживання; вид провадження; мета вчинення зловживання; суб’єкт, який 
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зловживає процесуальними правами; наявність владних повноважень у 

сторони спору, що зловживає правами; об’єкт протиправного впливу: окрема 

процесуальні дія, окреме судове засідання; форма зловживання; правові 

наслідки кваліфікації зловживання процесуальними правами: залишення без 

покарання; залишення без розгляду заяви; застосування заходів 

процесуального примусу; притягнення до адміністративної відповідальності 

за неповагу до суду. 

Новаторським є підхід Поліщука В.Ю.  до визначення критеріїв 

ідентифікації зловживань процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві, а саме: 1) цільовий критерій: про наявність зловживання 

процесуальними правами свідчитимуть такі цілі учасника судового розгляду, 

як  намір завдати шкоди опоненту, отримання вигоди більшої, ніж у разі 

добросовісного використання прав; затягування судового процесу; 

необґрунтоване зменшення судових витрат; уникнення або зменшення рівня 

юридичної відповідальності; 2) критерій формального виразу 

(формалізований) проявляється у поданні необґрунтованих, із порушенням 

строків, форми, з помилками підсудності, ціни позову, адресату чи адреси 

процесуальних документів: позовних заяв, клопотань, відзивів на позовні 

заяви, апеляційних чи касаційних скарг, додатків до цих документів та 

наданих доказів; 3) змістовий критерій, що відображається у протиріччях між 

принципами адміністративного судочинства, фактичними діями учасників 

судового розгляду, заявленими цілями учасників, кількістю та якістю зміни 

юридичної позиції, заявленими доказами, витраченим часом на надання 

документів, проведення експертиз тощо.  

Можна сподіватись, що отримані Поліщуком В.Ю. результати та 

вироблені у дисертації науково обґрунтовані пропозиції дозволять підвищити 

якість регулювання процесів запобігання та протидії зловживанню 

процесуальними правами учасниками адміністративного судочинства.  

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 
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практичного характеру, які можуть бути використані вченими та 

практичними працівниками в роботі, спрямованій на подальше дослідження 

такого правового явища як зловживання процесуальними правами та 

вдосконалення механізму запобігання і протидії такій недобросовісній 

поведінці учасників адміністративного судочинства в Україні.  

Наукове та практичне значення представленої дисертації 

визначається тим, що сформульовані і обґрунтовані в дисертації висновки та 

пропозиції можуть бути використані у: науково-дослідній сфері як основа 

для подальших наукових досліджень проблемних питань правового 

регулювання та застосування заходів недопущення та протидії зловживанню 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві; у 

правотворчості – для підготовки пропозицій щодо удосконалення 

законодавства, яким визначено критерії зловживання процесуальними 

правами в адміністративному судочинстві та порядок протидії їм 

адміністративними судами; у правозастосуванні – для підвищення рівня 

дотримання принципу добросовісного використання процесуальних прав, 

удосконалення діяльності учасників судового процесу з профілактики та 

припинення зловживання ними в адміністративному судочинстві; в 

навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої освіти 

дисциплін «Адміністративний процес», «Адміністративне процесуальне 

право», під час підготовки підрозділів підручників і навчальних посібників із 

відповідних навчальних курсів, а також статей і 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 

В.Ю. Поліщука «Зловживання процесуальними правами в адміністративному 
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судочинстві», 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 

дисертації в повному обсязі. Дисертацію та автореферат оформлено 

відповідно до встановлених вимог.  

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 наступні. 

1. Позитивно оцінюючи авторський підхід до класифікації зловживань 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві, проведений 

дисертантом в межах підрозділу 2.1, необхідно критично зауважити на не 

обґрунтованості його твердження щодо невизначеності комплексного 

критерію, застосованого законодавцем у ч. 2 ст. 45 Кодексу 

адміністративного судочинства, при поділі на групи дій, що можуть бути 

визначенні судом зловживанням процесуальними правами. Потребує 

обґрунтування така авторська позиція. Бажано було б запропонувати власне 

бачення цієї норми Кодексу адміністративного судочинства України. 

2. Необхідно зауважити, що автор у підрозділі 2.2 дисертації замало 

приділив уваги обґрунтуванню таких функцій механізму запобігання та 

протидії зловживанням процесуальними правами в адміністративному 

судочинстві як правовідновлююча, компенсаторна та виховна. Таким чином 

при захисті дисертації В.Ф. Поліщуку необхідно пояснити зміст 

виокремлених ним функцій механізму запобігання та протидії зловживанням 

процесуальними правами в адміністративному судочинстві. 

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

становлять результати вивчення судових рішень щодо встановлення факту 

зловживання процесуальними правами учасниками судового процесу, 

застосування до них заходів процесуального примусу та притягнення до 

відповідальності, що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень України за 

2018–2020 роки. Проте у роботі відсутні додатки з відповідними 

аналітичними матеріалами. Значно підвищило б рівень обґрунтованості 

наукових результатів роботи та ілюстративність дослідження здійснення 
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автором такого узагальнення судових рішень адміністративних судів всіх 

інстанцій. 

4. У підрозділі 3.2 однією з оригінальних пропозицій щодо 

удосконалення організаційного напряму запобігання зловживанню 

процесуальними правами автором запропоновано запровадити ведення 

спеціальної статистики виявлення фактів недобросовісного використання 

процесуальних прав як превентивного заходу. Проте здобувач не роз’яснює 

які пропонує виокремлювати показники такого статистичного обліку та яким 

чином отримання результати можуть бути використані у процесі запобігання 

цьому негативному правовому явищу.  

5. Виглядає не доопрацьованою пропозиція автора доповнити Кодекс 

адміністративного судочинства України статтею 60-3 «Заходи запобігання 

зловживанню процесуальними правами», у якій ним пропонується 

запровадити документальне попередження учасників про заборону 

зловживати процесуальними правами та наслідки його порушення. 

Здобувачем не запропоновано форму такого документу, не визначено стадію 

судового провадження на якому доречно його проводити, також викликає 

сумніви ефективність цього правового інструменту для запобігання 

зловживання процесуальними правами.  

У той же час висловлені зауваження характеризують складність 

досліджених проблем, носять дискусійний характер, а тому не впливають на 

загальну позитивну оцінку роботи, не знижують її достатній науковий рівень, 

а вказують на можливість розвитку висловлених в ньому авторських ідей в 

подальшій науковій роботі.  

На підставі викладеного слід резюмувати, що дисертація Поліщука 

Володимира Юзефовича «Зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві» є завершеною самостійною науковою 

працею, в якій отримано ряд нових науково обґрунтованих теоретичних 

результатів, що в сукупності вирішують важливе наукове завдання 

визначення змісту зловживання процесуальними правами в 

адміністративному судочинстві, механізму їх недопущення та протидії. 

Дисертація   виконана   на  належному науковому рівні та відповідає вимогам  

 




