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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Для наукового аналізу насущними є
питання про стан розуміння адміністративним судом того, що саме є
предметом перевірки у судових справах та питання про дотримання
адміністративним судом власних меж процесуального розгляду, оскільки суд
вправі лише надати оцінку вже застосованому адміністративному розсуду,
однак не може перебирати на себе повноваження суб’єкта публічної
адміністрації і приймати за нього рішення.

Наразі можна констатувати відсутність правового обґрунтування меж
процесуального розсуду адміністративного суду, форм зловживання судом
процесуальними повноваженнями, узагальнення судової практики щодо
перевірки судом законності застосування адміністративного розсуду,
виявлення помилок у застосуванні такого розсуду для формулювання
способів їх уникнення у майбутньому. Крім того, залишились
нерозв’язаними завдання дослідження щодо співвідношення
адміністративного розсуду та судового розсуду.

Опрацювання питань про здійснення перевірки адміністративним судом
адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації проводилось
для розкриття теми дисертаційного дослідження одночасно на науково-
теоретичному та практичному підґрунті, що, на думку автора, сприяє
формуванню актуальних практичних рекомендацій з недопущення
повторюваності у проаналізованих проявах зловживання повноваженнями як
суб’єктами публічної адміністрації, так і адміністративними судами.

Практична потреба впровадження нового позитивного досвіду
правозастосування із судової практики останніх років у поєднанні з
науковими дослідженнями у визначенні адміністративним судом
ефективності та якості реалізації суб’єктами публічної адміністрації
адміністративного розсуду при вирішенні відповідних судових спорів –
основоположна умова утвердження верховенства права та є доцільною для
розвитку демократичного суспільства і адміністративної науки на користь
Україні, що й зумовлює актуальність обраної теми дисертаційної роботи, її
мету та завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконане на кафедрі адміністративного права
юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка відповідно до державних бюджетних науково-дослідних тем
«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний та практичний
аспекти» № 11 БФ 042-01 (номер державної реєстрації 0111U008337) і
«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС»
№ 16 БФ 042-01.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
виявлення змісту та меж перевірки адміністративним судом
адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації, встановлення
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відповідності їх дотримання судом чинному законодавству та обґрунтування
необхідності удосконалення правового регулювання процесуального розсуду
суду, а також розроблення рекомендацій щодо удосконалення
адміністративного процесуального законодавства.

Для досягнення визначеної мети у дослідженні передбачається
розв’язати такі завдання:

 розкрити сутність та систему суб’єктів публічної адміністрації;
 сформулювати визначення та ознаки адміністративного розсуду;
 з’ясувати стан реалізації адміністративного розсуду в діяльності

суб’єктів публічної адміністрації;
 виявити сутність забезпечення права приватних осіб на захист в

адміністративних судах від порушень їх прав, свобод та інтересів суб’єктами
публічної адміністрації;

 розкрити правову природу та зміст процесуальної діяльності
адміністративного суду під час перевірки застосованого адміністративного
розсуду суб’єктів публічної адміністрації;

 визначити обсяг свободи та з’ясувати межі судового розсуду при
перевірці адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів
публічної адміністрації;

 з’ясувати та розкрити повноваження адміністративного суду при
вирішенні адміністративних справ;

 виокремити помилки, які допускають суб’єкти публічної
адміністрації при застосуванні адміністративного розсуду, та запропонувати
способи уникнення таких помилок.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку зі
здійсненням адміністративним судом перевірки застосування суб’єктами
публічної адміністрації адміністративного розсуду.

Предметом дослідження є зміст та межі перевірки адміністративним
судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить
сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання. Так, за
допомогою діалектичного методу забезпечено об’єктивне та всебічне
пізнання правової дійсності, визначення суті досліджуваних явищ в єдності
їх матеріального змісту та юридичної форми. Використання методів
семантичного аналізу та порівняльно-правового методу застосовано для
з’ясування змісту понять «суб’єкт владних повноважень», «суб’єкт
публічних повноважень», «суб’єкт публічної адміністрації», «розсуд»,
«адміністративний розсуд», «судовий, процесуальний розсуд», «дискреція»,
«дискреційні повноваження» (підрозділи 1.1., 1.2., 2.2.). Метод групування та
системно-структурний підхід використано для з’ясування складу системи
суб’єктів публічної адміністрації, природи та змісту процесуальної
діяльності, меж судового розсуду, помилок у застосуванні суб’єктами
публічної адміністрації адміністративного розсуду (підрозділи 1.1., 2.2., 2.3.,
3.2.). За допомогою історично-правового методу проаналізовано розвиток
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правового регулювання дискреційних повноважень у діяльності
уповноважених суб’єктів та загальнотеоретичні аспекти застосування
розсуду суб’єктів, уповноважених на здійснення управлінських функцій та
розвиток у врегулюванні змісту та меж перевірки судом адміністративного
розсуду вже застосованого в тих чи інших обставинах суб’єктами публічної
адміністрації (підрозділи 1.2., 1.3., 2.2., 2.3.). Детальний аналіз сучасного
стану законодавчих приписів щодо дискреційних повноважень суб’єктів
публічної адміністрації та адміністративного суду сприяв дослідженню
теоретико-правових суперечностей, а також виявленню колізій у
законодавчих актах, пов’язаних із досліджуваною проблемою (підрозділи
1.3., 3.1., 3.2.). Методи аналізу, синтезу використано для розробки
пропозицій щодо удосконалення законодавства стосовно усунення
неузгодженості в розмежуванні юрисдикції судів та щодо питань
процесуального розсуду адміністративного суду з урахуванням виявлених
помилок у застосуванні адміністративного розсуду суб’єктами публічної
адміністрації (підрозділи 2.1., 2.3., 3.2.). Метод порівняльного аналізу
використано для з’ясування наукових позицій та зарубіжного досвіду
регулювання змісту та меж розсуду адміністративного суду при перевірці
застосованих дискреційних повноважень суб’єктів публічної адміністрації,
для з’ясування сутності категорійних понять, що досліджувались (підрозділи
1.1., 1.2., 2.1.). Формально-юридичний метод допоміг визначити основні
механізми, через які здійснюється реалізація адміністративного розсуду в
діяльності суб’єктів публічної адміністрації (підрозділ 1.3.), обґрунтувати
висновки та пропозиції, визначити напрями удосконалення практичної
реалізації адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації та
покращення судової практики адміністративної юрисдикції.

Теоретичною основою дослідження є наукові положення, що містяться
у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед яких: В. Б. Авер’янов,
В. Г. Антропов, Н. О. Армаш, А. Барак, В. М. Бевзенко, Д. В. Бойко,
Г. Бребан, В. В. Галунько, А. П. Головін, В. Н. Дубовицький, М. К. Закурін,
А. І. Елістратов, Т. О. Коломоєць, А. П. Коренєв, С. А. Корф, О. С. Лагода,
В. В. Лазарєв, Н. Н. Мельчинський, В. В. Меньшиков, Л. Мішо,
С. О. Мосьондза, Ю. Л. Панейко, О. А. Папкова, С. А. Резанов, В. І. Ремнев,
О. І. Сеньків, Т. Г. Слюсарева, Ю. П. Соловей, Ю. М. Старілов,
В. П. Тимощук, Ю. О. Тихомиров, Г. Й. Ткач, В. Б. Томлін-Татаренко,
Т. М. Фуфалько, Г. Харт, В. П. Чабан, Д. М. Чечот, О. М. Шемякін,
А. М. Школик, Б. Шлоер, В. А. Юсупов та інші. Предметом дослідження
зазначених вчених були поняття дискреція, компетенція, дискреційні
повноваження у діяльності уповноважених суб’єктів та загальнотеоретичні
аспекти застосування розсуду суб’єктів, уповноважених на здійснення
управлінських функцій, реалізація адміністративного розсуду суб’єктами
публічної адміністрації, дослідження видів розсуду.

Окремі питання перевірки судом адміністративного розсуду суб’єктів
публічної адміністрації відображені у наукових роботах А. Барака,
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В. М. Бевзенка, Л. М. Бєлкіна, А. Г. Гулика, А. І. Елістратова, Л. Є. Кисіля,
О. В. Константого, О. Д. Крупчана, Р. П. Куфтирєва, Г. П. Мельника,
Ю. Л. Панейка, К. Рейтенайера, М. Б. Рісного, М. Д. Савченко, О. І. Сеньків,
М. І. Смоковича, Ю. О. Тихомирова, Т. І. Фулей, А. М. Школика, Б. Шлоера
та деяких інших вчених.

Нормативною основою дослідження є Конституція України, Кодекс
адміністративного судочинства України, закони України та інші
нормативно-правові акти, міжнародні документи, законодавство зарубіжних
країн.

Емпіричною основою дослідження є матеріали судової практики,
статистичні дані, акумульовані Державною службою статистики
України, а також статистичні дані щодо стану здійснення судочинства,
підготовлені Верховним Судом України, Вищим адміністративним судом
України та Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є
першим у науці адміністративного права цілісним комплексним
дослідженням змісту та меж перевірки адміністративним судом
адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації, у якому на
підставі аналізу судової практики останніх років та законодавства з
урахуванням нещодавніх змін сформульовано низку теоретичних висновків і
практичних рекомендацій, що стосуються як удосконалення практичної
реалізації адміністративного розсуду суб’єктами публічної адміністрації, так
і покращення судової практики й уникнення помилок у процесі здійснення
адміністративного судочинства. До найвагоміших наукових результатів
дисертації, що становлять наукову новизну і запропоновані дисертантом,
належать такі:

уперше:
 запропоновано авторське визначення поняття процесуального

розсуду адміністративного суду як здатність суду здійснювати вибір серед
можливих варіантів поведінки у визначених законодавством межах з метою
обрання найоптимальнішого варіанта;

 детально класифіковано помилки у застосуванні адміністративного
розсуду шляхом аналізу судових рішень судів адміністративної юрисдикції,
що здійснюють перевірку законності застосування адміністративного
розсуду суб’єктами публічної адміністрації під час оскарження рішень, дій
чи бездіяльності, серед яких: 1) незастосування розсуду, що виражається у
бездіяльності уповноваженого суб’єкта й має дві форми прояву:
самоусунення від здійснення розсуду та недостатній розсуд; 2) зловживання
розсудом, що проявляється у таких чотирьох формах: перевищення меж
розсуду, звуження меж розсуду, неправильне застосування розсуду та
недоречний розсуд;

 запропоновано класифікувати процесуальну діяльність
адміністративного суду за критеріями, що сприятиме практичному
виявленню незаконної діяльності суду в процесі розгляду справи, а саме:
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1) залежно від ініціатора: діяльність реалізується за ініціативою суду;
діяльність суду розпочинається за заявою/клопотанням учасника судового
процесу; 2) за місцем реалізації: в судовому засіданні; поза межами
фактичного місцезнаходження суду; 3) за порядком здійснення повноважень:
звичайні повноваження; спеціальні повноваження; 4) залежно від стадії
адміністративного процесу в суді: на етапі порушення адміністративної
справи; на етапі підготовки справи до судового розгляду; на етапі судового
розгляду справи; на етапі ухвалення рішення у справі; на етапі апеляційного
оскарження судового рішення суду першої інстанції; на етапі касаційного
перегляду судового рішення судів попередніх інстанцій;

удосконалено:
 дефініцію поняття адміністративного розсуду, а саме: це правова

можливість суб’єктів публічної адміністрації здійснювати аналітичну,
інтелектуальну діяльність у межах та у спосіб, встановлених
законодавством, через оцінку фактичних обставин справи на виконання
законної мети з дотриманням, зокрема, принципів верховенства права,
справедливості, розсудливості, оперативності, з подальшим вибором
оптимального рішення в конкретній ситуації публічного адміністрування;

 теоретичне обґрунтування необхідності закріплення на
законодавчому рівні в Україні терміна, який би визначав суб’єкта,
уповноваженого здійснювати владно-управлінські функції, формування
єдиної класифікації суб’єктів публічної адміністрації, при цьому
запропоновано усунути вказану правову прогалину шляхом внесення змін до
чинного законодавства через вилучення терміна «суб’єкт владних
повноважень» і натомість введення терміна «суб’єкт публічної
адміністрації»;

 визначення змісту процесуальної діяльності адміністративного суду,
під час якої відповідно до конкретних приписів чинного Кодексу
адміністративного судочинства України суд застосовує власний суддівський
процесуальний розсуд, зокрема, при вчиненні або не вчиненні
процесуальних дій в процесі розгляду, при вирішенні справи по суті та
викладенні повного тексту судових рішень;

дістали подальшого розвитку:
 теоретичні положення про те, що з точки зору узгодженості наукових

позицій та реальної структури органів і осіб, які застосовують
адміністративний розсуд в Україні, поняття «суб’єкт публічної
адміністрації» найбільше відповідає визначенню суб’єктів публічно-владних
повноважень;

 теоретичне обґрунтування та емпіричні дослідження ознак
адміністративного розсуду, які обов’язково з’ясовуються адміністративним
судом при перевірці адміністративного розсуду суб’єктом публічної
адміністрації під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності, серед яких
основними є такі: 1) адміністративний розсуд є правовою можливістю
здійснення діяльності суб’єктами публічної адміністрації при прийнятті
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рішення, що може проявлятись як у формі дії, так і бездіяльності;
2) реалізовується відповідним колом осіб, яких уповноважено на це
правовою нормою; 3) обсяг компетенції обмежений рамками закону; 4) є
інтелектуальною, творчою діяльністю; 5) свобода вибору та гнучкість при
прийнятті рішень; 6) для прийняття найбільш оптимального рішення та
здійснення найефективнішої діяльності суб’єкт публічної адміністрації
спирається на правові та позаправові загальносоціальні фактори розсуду;
7) обумовлюється дотриманням, зокрема, принципів верховенства права,
справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості, пропорційності
тощо; 8) розумний строк здійснення адміністративного розсуду з огляду на
фактичні обставин справи; 9) відповідність належній меті, задля якої
здійснюється таке застосування розсуду; 10) вчиняється з дотриманням
принципу однакового поводження;

 теза про необхідність підвищення якості судових рішень та
зменшення кількості порушень, яких допускається адміністративний суд при
перевірці адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації під
час оскарження рішень, дій чи бездіяльності;

 обґрунтування положення щодо необхідності законодавчого
закріплення терміна «процесуальний розсуд адміністративного суду», ознак
справи адміністративної юрисдикції, природи процесуальної діяльності
адміністративного суду, розв’язання проблеми зловживання судом
процесуальними повноваженнями при розгляді адміністративних справ та
зменшення порушень судом під час перевірки адміністративного розсуду.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони
становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути
використані:

у науково-дослідній сфері – при подальшому опрацюванні проблем
судового (процесуального) розсуду у всіх сферах судочинства і, зокрема,
адміністративного судочинства. Результати дисертаційного дослідження
були використані під час розробки Касаційним адміністративним судом у
складі Верховного Суду наукового висновку щодо меж дискреційного
повноваження суб’єкта владних повноважень та судового контролю за його
реалізацією (акт впровадження Касаційного адміністративного суду у складі
Верховного Суду від 23.05.2018 р.);

у правотворчій та правозастосовній діяльності – для врахування
висновків, узагальнень та розроблених пропозицій при підготовці
законопроектів щодо внесення змін до чинного законодавства; рекомендації,
узагальнені правові позиції судової практики є актуальними для суб’єктів
публічної адміністрації при застосуванні адміністративного розсуду та для
осіб, які заінтересовані у його застосуванні в конкретних правовідносинах, у
тому числі в процесі судового оскарження;

у навчальному процесі – під час підготовки розділів підручників,
навчальних матеріалів та методичних посібників із відповідних дисциплін,
при викладанні курсів та спецкурсів з адміністративного права та процесу,
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адміністративного судочинства (акт впровадження Київського національного
університету імені Тараса Шевченка від 15.05.2018 р.).

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційного
дослідження, висновки та узагальнення отримали апробацію на: Міжнародній
науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку та взаємодії
публічного та приватного права» (Львів, 18–19 березня 2016 року); ІІ-ій
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку
освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (Ченстохова – Ужгород –
Дрогобич, 24–25 березня 2016 року); Міжнародній науково-практичній
конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (Київ, 20 травня
2016 року); І-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Історія
вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу» (Київ,
6 жовтня 2016 року; Львів, 11 листопада 2016 року); Міжнародній науково-
практичній конференції «Правове регулювання суспільних відносин:
актуальні проблеми та вимоги сьогодення» (Запоріжжя, 28–29 липня
2017 року); ІІ-ій Міжнародній науково-практичній конференції
«Адміністративний акт: теорія та практика» (Київ, 9 жовтня 2017 року).

Публікації. Основні теоретичні положення та результати дисертації
висвітлено у сімнадцяти наукових публікаціях, серед яких вісім статей
опубліковано в наукових фахових виданнях України, три статті вийшли
друком у наукових періодичних виданнях інших держав та шість тез
доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації, поданої
українською та англійською мовами, вступу, трьох розділів, поділених на
вісім підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить
266 сторінок, основна частина – 212 сторінок. Список використаних джерел
налічує 352 найменування, два додатки на шести сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими
програмами, планами, темами, встановлено мету та завдання роботи,
визначено її об’єкт і предмет, методологічну, нормативну та науково-
теоретичну основу, розкрито наукову новизну та практичне значення
одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію, публікації,
структуру та обсяг дисертації.

Розділ 1 «Теоретико-правові основи адміністративного розсуду
суб’єктів публічної адміністрації» складається з трьох підрозділів, у яких
з’ясовано сутність суб’єктів публічної адміністрації, правової природи
адміністративного розсуду та його реалізації в діяльності суб’єктів публічної
адміністрації.

У підрозділі 1.1 «Сутність та система суб’єктів публічної адміністрації»
обґрунтовано, що найбільш відповідним терміном для визначення суб’єктів
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публічно-владних повноважень з точки зору узгодженості наукових позицій та
реальної структури органів і осіб, які застосовують адміністративний розсуд в
Україні, є поняття «суб’єкт публічної адміністрації». У результаті проведеного
аналізу запропоновано для однозначного практичного сприйняття і усталеного
використання в практиці адміністративного судочинства вважати, що систему
суб’єктів публічної адміністрації становлять: індивідуальні суб’єкти,
уповноважені на реалізацію управлінських функцій та колективні суб’єкти
публічних повноважень, серед яких: органи публічної влади; суб’єкти, яким
делеговано здійснення деяких суспільно-державних повноважень; юридичні
особи публічного права без статусу органів публічної влади, створені для
забезпечення певних прав людини, реалізації суспільних інтересів, виконання
конкретних завдань держави; інші суб’єкти, які здійснюють публічні (невладні)
повноваження.

У підрозділі 1.2 «Визначення та ознаки адміністративного розсуду»
з’ясовано, що у законодавстві різних країн передбачена можливість суб’єктів
публічної адміністрації діяти на власний розсуд при реалізації ними
публічно-владних (управлінських) функцій. Надання законодавством певної
свободи у вирішенні вказаними особами окремих ситуацій приводить до
реалізації ними адміністративного розсуду.

За результатами проведеного аналізу та дослідження сформовано власне
розуміння поняття адміністративного розсуду. Аналіз законодавчих актів дав
змогу констатувати законодавчу неврегульованість положень, які б
визначали зміст поняття адміністративного розсуду, умови, процедури його
застосування тощо.

У підрозділі 1.3 «Реалізація адміністративного розсуду в діяльності
суб’єктів публічної адміністрації» встановлено, що стан реалізації
адміністративного розсуду в діяльності суб’єктів публічної адміністрації
характеризується як незадовільний, оскільки більшість оскаржень у
позасудовому порядку не приводить до відновлення порушених прав та
законних інтересів заінтересованих осіб, і справи дедалі частіше
спрямовуються для перевірки вжитого адміністративного розсуду саме
адміністративним судом.

Зроблено висновок, що процес реалізації адміністративного розсуду
суб’єктами публічної адміністрації супроводжується: з’ясуванням природи
правовідносин, що здійснюється з метою встановлення сфери
розповсюдження компетенції уповноваженого суб’єкта на предмет
розгляду, який потребує застосування розсуду; оцінкою обсягу та меж
законодавчо визначених публічно-правових функцій як гарантованої міри
прийняття рішення чи вчинення дій; визначенням мотивації щодо
вчиненого розсуду.

Розділ 2 «Перевірка адміністративним судом адміністративного
розсуду суб’єктів публічної адміністрації» складається з трьох підрозділів,
присвячених дослідженню судового захисту від порушень їх прав, свобод та
інтересів суб’єктами публічної адміністрації, а також сутності процесуальної
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діяльності адміністративного суду та змісту судового розсуду
адміністративного суду.

У підрозділі 2.1 «Забезпечення права приватних осіб на захист в
адміністративних судах від порушень їх прав, свобод та інтересів
суб’єктами публічної адміністрації» встановлено, що процесуальне
законодавство до прийняття нової редакції КАС України 2017 року прямо
не визначало переліку способів захисту в адміністративних судах, на який
позивач міг би опиратись при поданні адміністративного позову. Однак
констатуємо, що закріплення способів судового захисту окремою статтею є
доцільним заходом, оскільки ця норма сприятиме визначенню та
конкретизації позивачем своїх вимог, належному з’ясуванню судом
обставин порушення прав, свобод та інтересів, за захистом яких звертається
позивач.

Сформульовано пропозицію закріпити на нормативному рівні ознаки
адміністративної юрисдикції з метою розуміння природи справи
адміністративного судочинства та усунення неузгодженості в розмежуванні
юрисдикції судів.

У підрозділі 2.2 «Правова природа та зміст процесуальної діяльності
адміністративного суду» розкрито сутність поняття «процесуальний розсуд
адміністративного суду» як здатність суду здійснювати вибір серед
можливих варіантів поведінки у визначених законодавством межах з
метою обрання найоптимальнішого варіанта. Запропоновано авторський
підхід до класифікації процесуальної діяльності адміністративного суду,
спрямований на з’ясування правової природи діяльності суду, зв’язку між
діями суду під час здійснення адміністративного судочинства та
обставинами справи, які спонукають суд діяти певним чином. За
результатами аналізу судової практики розгляду адміністративних справ
автором виділено форми зловживання адміністративним судом наданими
йому процесуальними повноваженнями.

У підрозділі 2.3 «Обсяг свободи та межі судового розсуду
адміністративного суду» обґрунтовано, що задля недопущення свавілля
судовий розсуд не може бути необмежений і має чинитись з чітким
дотриманням правових положень, щоб випадково не перевищити свою
функцію контролю та не здійснити дискреційні повноваження замість
суб’єкта публічної адміністрації. Охарактеризовано обсяг і межі судового
розсуду та сформульовано висновок, що ефективне розв’язання проблеми щодо
здійснення процесуальної діяльності адміністративного розсуду у визначених
законодавством межах пов’язане, зокрема, з їх закріпленням на законодавчому
рівні.

Як свідчить аналіз норм Кодексу адміністративного судочинства
України в редакції 2005 року та 2017 року і аналіз судової практики останніх
років, за результатами здійснення судової перевірки адміністративної справи
суд має з’ясувати питання: правомірності застосування адміністративного
розсуду суб’єктом публічної адміністрації; наявності порушень прав, свобод
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та інтересів осіб суб’єктами публічної адміністрації під час здійснення ними
адміністративного розсуду; відповідності причин та обставин позову
наслідкам порушення прав, свобод та інтересів осіб, яке відбулось у зв’язку з
вчиненням адміністративного розсуду.

Розділ 3 «Судовий контроль застосування адміністративного
розсуду суб’єктів публічної адміністрації» складається з двох підрозділів, у
яких висвітлено дослідження повноважень адміністративного суду при
вирішенні справи по суті та з’ясуванні помилок у застосуванні суб’єктами
публічної адміністрації адміністративного розсуду.

У підрозділі 3.1 «Повноваження адміністративного суду при
вирішенні справи» визначено, що судовий контроль за діяльністю
суб’єктів публічної адміністрації у цілому поділяється на такі види
компетенції: повноваження відмовити у задоволенні позовних вимог;
повноваження скасувати акт; змінити акт; скасувати акт та зобов’язати
суб’єкта владних повноважень повторно розглянути заяву позивача;
зобов’язати вчинити певні дії.

Автором проаналізовано судову практику адміністративних судів та
здійснено узагальнення основних порушень, яких допускається
адміністративний суд, переглядаючи справи щодо перевірки
адміністративного розсуду. Водночас обґрунтовано авторське бачення
шляхів вирішення вказаних порушень реалізації адміністративним судом
своїх повноважень, зменшення кількості таких порушень та підвищення
якості судових рішень.

У підрозділі 3.2 «Помилки у застосуванні суб’єктами публічної
адміністрації адміністративного розсуду та способи їх уникнення»
систематизовано причини неправильного здійснення адміністративного
розсуду суб’єктами публічної адміністрації на суб’єктивні (залежать від
суб’єкта та він може на них впливати) та об’єктивні причини (безпосередньо
не залежать від суб’єкта).

Запропоновано авторський підхід до класифікації помилок у
застосуванні адміністративного розсуду. Визначено дві групи помилок, як
незастосування розсуду та зловживання розсудом. Окремо з’ясовано, які
негативні наслідки мають місце в результаті помилкового застосування
суб’єктами публічної адміністрації адміністративного розсуду та
рекомендовано певні дії з метою зменшення таких помилок і усунення їх
негативних наслідків.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і практичне вирішення
наукової проблеми, що полягає у розкритті змісту та меж перевірки
адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної
адміністрації. Основними науковими і практичними результатами роботи є
такі висновки:
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1. Розкрито сутність поняття «суб’єкт публічної адміністрації» та
обґрунтовано, що найбільш відповідним терміном для визначення
суб’єктів публічно-владних повноважень з точки зору узгодженості
наукових позицій та реальної структури органів і осіб, які застосовують
адміністративний розсуд в Україні, є поняття «суб’єкт публічної
адміністрації».

Визначено критерії віднесення осіб до суб’єктів публічної адміністрації
та запропоновано вважати, що систему суб’єктів публічної адміністрації
становлять індивідуальні суб’єкти, уповноважені на реалізацію
управлінських функцій, та колективні суб’єкти публічних повноважень.

2. Автором сформульовано поняття «адміністративний розсуд» як
правову можливість суб’єктів публічної адміністрації здійснювати
аналітичну, інтелектуальну діяльність у межах та у спосіб, встановлені
законодавством, через оцінку фактичних обставин справи на виконання
законної мети з дотриманням, зокрема, принципів верховенства права,
справедливості, розсудливості, оперативності, з подальшим вибором
оптимального рішення в конкретній ситуації публічного адміністрування.

Встановлено такі ознаки адміністративного розсуду:
1) адміністративний розсуд є правовою можливістю здійснення діяльності
суб’єктами публічної адміністрації при прийнятті рішення, що може
проявлятись як у формі дії, так і бездіяльності, тобто формуватися із
застосуванням активної чи пасивної поведінки уповноваженого суб’єкта;
2) реалізовується відповідним колом осіб, яких уповноважено на це
правовою нормою; 3) обсяг компетенції обмежений рамками закону; 4) є
інтелектуальною, творчою діяльністю; 5) свобода вибору та гнучкість при
прийнятті рішень; 6) для прийняття найбільш оптимального рішення та
здійснення найефективнішої діяльності суб’єкт публічної адміністрації
спирається на правові та позаправові загальносоціальні фактори розсуду;
7) обумовлюється дотриманням, зокрема, принципів верховенства права,
справедливості, доцільності, розумності, обґрунтованості, пропорційності
тощо; 8) розумний строк здійснення адміністративного розсуду з огляду на
фактичні обставин справи; 9) відповідність належній меті, задля якої
здійснюється таке застосування розсуду; 10) вчиняється з дотриманням
принципу однакового поводження.

3. З’ясовано, що процес реалізації адміністративного розсуду
суб’єктами публічної адміністрації супроводжується: з’ясуванням
природи правовідносин, що здійснюється з метою встановлення сфери
розповсюдження компетенції уповноваженого суб’єкта на предмет
розгляду, який потребує застосування розсуду; оцінкою обсягу та меж
законодавчо визначених публічно-правових функцій як гарантованої міри
прийняття рішення чи вчинення дій; визначенням мотивації щодо
вчиненого розсуду.

Встановлено, що стан реалізації адміністративного розсуду в діяльності
суб’єктів публічної адміністрації характеризується як незадовільний,
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оскільки більшість оскаржень у позасудовому порядку не приводить до
відновлення порушених прав та законних інтересів заінтересованих осіб, і
справи дедалі частіше спрямовуються для перевірки вжитого
адміністративного розсуду саме адміністративним судом.

4. З метою розуміння природи справи адміністративного судочинства,
усунення неузгодженості в розмежуванні юрисдикції судів запропоновано
внести зміни та доповнення до адміністративного процесуального
законодавства, які стосуються визначення ознак адміністративної
юрисдикції. Безпосередньо, запропоновано розширити статтю 19 КАС
України 2017 року.

5. Розкрито правову природу та зміст процесуальної діяльності
адміністративного суду, які полягають у тому, що суд, здійснюючи активну
діяльність у справі, витребовує необхідні докази, аналізує обставини
справи, у результаті чого, спираючись на своє внутрішнє переконання,
приймає судове рішення.

Визначено, що процесуальний розсуд адміністративного суду – це
здатність суду здійснювати вибір серед можливих варіантів поведінки у
визначених законодавством межах з метою обрання найоптимальнішого
варіанта. Вказане визначення запропоноване закріпити у процесуальному
кодексі шляхом доповнення пунктом 25 частину 1 статті 4 «Визначення
термінів» КАС України 2017 року.

6. З’ясовано, що обсяг судового розсуду становить сукупність законних
можливих альтернатив поведінки в певній ситуації, що відрізняються
залежно від обставин, підстав, умов. Під межами судового розсуду
запропоновано розуміти певні законодавчо визначені обмеження вибору
суддею своєї поведінки, яких слід дотримуватись та які не можуть бути
проігноровані. З метою удосконалення процесуального законодавства в
частині визначення змісту та меж процесуальної діяльності
адміністративного суду автором запропоновано внести зміни до статті 244
КАС України 2017 року.

7. Встановлено, що судовий контроль за діяльністю суб’єктів публічної
адміністрації проявляється у тому, що за результатами розгляду публічно-
правового спору адміністративний суд при вирішенні адміністративних
справ уповноважений: відмовити у задоволенні позову, скасувати акт,
змінити акт, скасувати акт та зобов’язати суб’єкта владних повноважень
повторно розглянути заяву позивача, зобов’язати вчинити певні дії.
Діяльністю суду є здійснення оцінки оскаржуваного адміністративного
розсуду і розмежування меж власних функцій. За результатами оцінки
фактичних обставин справи адміністративний суд на власний розсуд
визначає, яке порушення допущено суб’єктом публічної адміністрації при
реалізації адміністративного розсуду.

Виділено та узагальнено порушення, яких допускається
адміністративний суд при перегляді адміністративних справ про оскарження
рішень, дій чи бездіяльності та сформульовано низку рекомендацій з метою
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вирішення виявлених порушень реалізації адміністративним судом своїх
повноважень, зменшення кількості таких порушень та підвищення якості
судових рішень.

8. Виокремлено помилки у застосуванні суб’єктами публічної адміністрації
адміністративного розсуду шляхом аналізу судових рішень судів
адміністративної юрисдикції під час оскарження рішень, дій чи бездіяльності.
Запропоновано помилки згрупувати у два загальні види: незастосування розсуду
та зловживання розсудом. Незастосування розсуду виражається у бездіяльності
уповноваженого суб’єкта й має дві форми прояву: 1) самоусунення від
здійснення розсуду; 2) недостатній розсуд. Зловживання розсудом є
порушенням, яке полягає у використанні розсуду неналежним чином або
неуспішне використання розсуду і проявляється у таких чотирьох формах:
1) перевищення меж розсуду; 2) звуження меж розсуду; 3) неправильне
застосування розсуду; 4) недоречний розсуд.

Сформульовано пропозиції та рекомендації задля зменшення кількості
помилок у застосуванні адміністративного розсуду та усунення їх
негативних наслідків, які полягають у: закріпленні на законодавчому рівні
положення щодо визначення відповідальних за виконання адміністративного
розсуду з метою покладення персональної відповідальності за вчинений розсуд;
введенні додаткових критеріїв оцінювання якості, ефективності та
результативності діяльності суб’єктів публічної адміністрації; удосконаленні
процедури діяльності суб’єктів публічної адміністрації, зокрема, введення
процедури погодження застосування розсуду, передбачення випадків
передачі обов’язку здійснення адміністративного розсуду до вищого органу
залежно від складності ситуації; розширенні можливостей громадського
контролю тощо.
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АНОТАЦІЯ

Семеній О. М. Зміст та межі перевірки адміністративним судом
адміністративного розсуду суб’єктів публічної адміністрації. – На правах
рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса
Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018.

Дисертацію присвячено комплексному правовому дослідженню змісту
та меж перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду
суб’єктів публічної адміністрації.

У роботі автор аналізує стан реалізації адміністративного розсуду в
діяльності суб’єктів публічної адміністрації, положення адміністративного
процесуального закону, які розкривають активну роль адміністративного
суду.

Досліджується обсяг свободи та з’ясовуються межі судового розсуду
при перевірці адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів
публічної адміністрації, обґрунтовуються повноваження адміністративного
суду.

Автор наводить пропозиції, рекомендації, доповнення та зміни до
чинного адміністративного процесуального законодавства за результатами
дослідження теоретико-прикладних і правових засад перевірки
адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів публічної
адміністрації.

Ключові слова: адміністративний розсуд; суб’єкти публічної
адміністрації; публічна адміністрація; дискреційні повноваження; судовий
розсуд; процесуальний розсуд адміністративного суду; адміністративний
суд; адміністративне судочинство; зловживання адміністративним
розсудом.
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АННОТАЦИЯ

Семений Е. Н. Содержание и пределы проверки административным
судом административного усмотрения субъектов публичной
администрации. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
право; информационное право. – Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины, Киев, 2018.

Диссертация посвящена комплексному правовому исследованию
содержания и границ проверки административным судом
административного усмотрения субъектов публичной администрации.

В работе автор анализирует состояние реализации административного
усмотрения в деятельности субъектов публичной администрации, положения
административного процессуального закона, которые раскрывают активную
роль административного суда.

Исследуется объем свободы и выясняются пределы судебного
усмотрения при проверке административным судом административного
усмотрения субъектов публичной администрации, обосновываются
полномочия административного суда.

Диссертационная работа является первым в науке административного
права целостным комплексным исследованием содержания и границ
проверки административным судом административного усмотрения
субъектов публичной администрации, в котором на основании анализа
судебной практики последних лет и законодательства с учетом недавних
изменений сформулирован ряд теоретических выводов и практических
рекомендаций, касающихся как совершенствования практической
реализации административного усмотрения субъектами публичной
администрации, так и улучшения судебной практики и недопущения ошибок
в процессе осуществления административного судопроизводства.

В частности, автор формулирует понятия «административное
усмотрение» и «процессуальное усмотрение административного суда».
Предлагается классификация ошибок при осуществлении
административного усмотрения субъектами публичной администрации,
среди которых – неприменение усмотрения и злоупотребление
усмотрением. При этом выделяются две группы причин неправильного
осуществления административного усмотрения субъектами публичной
администрации, а именно: субъективные и объективные причины.

Автор усовершенствует теоретическое обоснование необходимости
определения на законодательном уровне понятия «субъект публичной
администрации».

В диссертации также исследуются признаки административного
усмотрения, которые выясняются административным судом при проверке
административного дела.
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Автор приводит предложения, рекомендации, дополнения и изменения
к действующему административному процессуальному законодательству по
результатам исследования теоретико-прикладных и правовых основ
проверки административным судом административного усмотрения
субъектов публичной администрации.

Полученные результаты диссертационного исследования представляют
как научно-теоретический, так и практический интерес и могут быть
использованы в научно-исследовательской сфере для дальнейших
исследований судебного (процессуального) усмотрения во всех видах
судопроизводства и, в частности, административного судопроизводства;
правотворчестве для применения выводов и разработанных предложений
при подготовке законопроектов касательно внесения изменений в
действующее законодательство; правоприменении для оптимизации
механизма использования административного усмотрения субъектами
публичной администрации; учебном процессе при подготовке лекций,
учебных пособий и учебников по дисциплинам «Административное
процессуальное право», «Участие субъектов властных полномочий в
административном судопроизводстве», а также при подготовке
методических рекомендаций по соответствующей дисциплине, проведении
научных исследований в рамках специальной научно-исследовательской
темы.

Ключевые слова: административное усмотрение; субъекты публичной
администрации; публичная администрация; дискреционные полномочия;
судебное усмотрение; процессуальное усмотрение административного суда;
административный суд; административное судопроизводство;
злоупотребление административным усмотрением.

ABSTRACT

Semenii O. M. Content and limits of the consideration by the
administrative court of the administrative discretion of the subjects of public
administration. – Оn the rights of the manuscript.

Thesis to obtain a scientific degree of Candidate of Juridical Sciences in
specialty 12.00.07 – administrative law and process; finance law; information law.
– Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of Education and
Science of Ukraine, Kyiv, 2018.

The dissertation is devoted to the complex legal study of the content and
limits of the consideration by the administrative court of the administrative
discretion of the subjects of public administration.

In this work the author analyses the state of implementation of the
administrative discretion in the activities of the subjects of public administration,
the provisions of the administrative procedural law, which reveal the active role of
the administrative court.
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The scope of freedom is investigated and the limits of judicial discretion are
checked when administrative court verifies the administrative discretion of the
subjects of public administration, the authority of the administrative court is
grounded.

The author presents suggestions, recommendations, additions and
amendments to the current administrative procedural legislation based on the
results of the study of theoretical and applied legal bases of administrative review
by the administrative court of the subjects of public administration.

Key words: administrative discretion; the subjects of public administration;
public administration; discretionary authority; the judicial discretion; the
procedural discretion of the administrative court; administrative court;
administrative proceedings; abuse of administrative discretion.
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