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Галая Андрія Олександровича 
на дисертацію Левчишиної Олени Леонідівни

''Розгляд та вирішення в порядку адміністративного судочинства 
України публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07-адміністративне право і процес; фінансове

Актуальність обраної теми дослідження. Актуальність теми 
дисертаційного дослідження О. Л. Левчишиної обумовлена тим, що в умовах 
сучасного розвитку діяльність суб’єктів публічно-управлінських відносин є 
однією з найбільш масштабних й динамічних сфер, що потребують 
адекватного існуючим потребам та викликам урегулювання нормами 
адміністративного права як права публічного урядування. Позиція щодо 
існування монополії державних інституцій у здійсненні публічного 
управління є доктринально застарілою та не відповідаючою сучасним 
реаліям буття суспільства. Тому розширення суб’єктного кола учасників 
публічно-управлінських матеріальних та процесуальних відносин є викликом 
часу для науки адміністративного права. Одній з груп таких суб’єктів: 
організаціям саморегулівних професій, зокрема адміністративно-правовим 
засадам їх діяльності, присвячена ця дисертація, що робить її тим самим 
актуальною науковою працею.

У сучасних умовах законодавчі акти матеріального та процесуального 
права не оперують поняттям "організація саморегулівної професії". Виникає

професій"

право; інформаційне право

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 
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необхідність дослідження правової природи організацій саморегулівних 
професій та їх процесуального статусу .

В контексті зазначеного актуальним є питання дослідження практичної 
сторони функціонування організацій саморегулівних професій через аналіз 
судової практики. Організації саморегулівних професій беруть активну 
участь у розгляді та вирішенні публічно-правових спорів в
адміністративному судочинстві України.

Дисертація О. Л. Левчишиної присвячена дослідженню участі 
організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві при 
розгляді та вирішенні публічно-правових спорів. Метою рецензованого 
дисертаційного дослідження є розробка комплексних адмінісгративно- 
правових засад участі організацій саморегулівних професій в
адміністративному судочинстві та надання науково-обґрунтованих 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.

Викладене дає підстави стверджувати, що обрана дисертанткою тема 
дослідження безумовно має важливе теоретичне та особливо прикладне 
значення.

З огляду на власні напрями наукового пошуку особливо актуальними 
були такі завдання дослідження як з’ясувати, чи відносяться організації 
саморегулівних професій до кола суб’єктів владних повноважень, а також 
виокремити види адміністративно-правових відносин за участю організацій 
саморегулівних професій.

Про практичну та наукову цінність дисертації О. Левчишиної свідчить 
також її взаємозв’язок з державними програмами: Концепцією реформування 
інституту саморегулювання в Україні, схваленою розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 308-р, Планом заходів з реалізації 
Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 598-р 
та науковими програмами, що розроблюються у материнському університеті. 
Вищевикладене обумовлює своєчасність дослідження питання публічно- 
правових спорів за участі організацій саморегулівних професій в порядку 
адміністративного судочинстві.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій. Обґрунтованість наукових положень, висновків та
рекомендацій, сформульованих у дисертації, забезпечується:

* комплексом методів дослідження, задіяних авторкою дисертації,
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• на основі аналізу великої кількості нормативно-правових актів та 
доктринальних позицій вітчизняних і зарубіжних науковців у галузі 
адміністративного матеріального та процесуального права,

• аналізом судової практики адміністративних судів у релевантній 
тематиці, перелік яких загалом налічує 203 найменування;

• крім того, у дисертації зазначаються позиції з практики участі 
організацій саморегулівних професій в публічному управлінні та 
адміністративному судочинстві, що, разом із фігуруванням актів 
впровадження у практичну діяльність, свідчить про врахування прикладних 
аспектів у дисертації.

Репрезентативність цього емпіричного матеріалу вплинула на 
обгрунтованість та достовірність наукових положень, рекомендацій та 
висновків проведеного дослідження.

При написанні дисертаційної роботи авторкою використано значну 
методологічну базу, що охоплює, зокрема, порівняльно-правовий, 
діалектичний, історично-правовий, формально-юридичний методи, методи 
аналізу, синтезу, узагальнення, тощо. Вміле використання широкого спектру 
сучасних методів наукового пошуку позитивно вплинуло на ступінь 
обґрунтованості сформульованих дисертанткою наукових положень, 
висновків і рекомендацій.

Загальний аналіз змісту роботи свідчить про високий рівень наукової 
підготовки дослідниці та її глибоку обізнаність з теоретичними і 
практичними проблемами тематики. Це відобразилось на змістовному і 
високому науковому рівні проведеного дослідження і практичному значенні 
щодо впровадження отриманих результатів в практику діяльності суб’єктів 
владних повноважень та органів судової влади та науку адміністративного 
права.

Достовірність і новизна наукових досліджень, висновків і 
рекомендацій. Достовірність сформульованих у дисертації положень 
обумовлена поставленою метою та визначеними завданнями наукового 
пошуку, системним підходом до кола охоплюваних об’єктом дослідження 
суспільних відносин, що дозволило авторці досить повно розкрити 
теоретичні та практичні аспекти досліджуваної проблематики. Комплексне 
опрацювання та системний аналіз наукових джерел і процесуальних норм в їх 
генезисному та порівняльно-правовому аспектах, а також матеріалів судової 
практики вітчизняних судів та Європейського суду з прав людини сприяло 
формулюванню власних наукових положень, висновків та рекомендацій, що 
визначаються достовірністю та характеризується науковою новизною.
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До найбільш вагомих наукових положень, що характеризуються 
новизною або її елементами, варто віднести:

• обгрунтування, що організації саморегулівних професій, які 
здійснюють публічно-владні управлінські функції відносяться до кола 
суб’єктів владних повноважень;

• виокремлення завдань участі організацій саморегулівних професій у 
розгляді та вирішенні публічно-правових спорів та визначення видів 
адміністративно-правових відносин за участю організацій саморегулівних 
професій, спори щодо яких розглядаються в порядку адміністративного 
судочинства України;

• виокремлення видової характеристики організацій саморегулівних 
професій, члени яких надають публічні послуги;

• надання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства, а 
саме Кодексу адміністративного судочинства України в частині відкриття 
провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно- 
правового акту, де суд зобов’язує видання, в якому цей акт був або мав бути 
офіційно оприлюднений, опублікувати оголошення про це. Оголошення 
щодо оскарження нормативно-правових актів організацій саморегулівних 
професій публікується у виданні, в якому офіційно оприлюднюються 
постанови Кабінету Міністрів України”.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати 
дисертаційної роботи становлять як науково-теоретичний, так і практичний 
інтерес і можуть бути використані у науково-дослідній, правотворчій га 
правозастосовній сферах, так і у навчальному процесі.

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 
тому, що вони дають змогу, спираючись на використані в роботі 
доктринальні підходи оцінити ефективність не лише адміністративно- 
правового регулювання, але й усього комплексу правових засобів 
функціонування організацій саморегулівних професій як суб’єктів 
публічного управління, а також їх участі в адміністративному судочинстві 
України, надати практичні рекомендації щодо удосконалення 
адміністративно-правових основ їхньої діяльності.

Практичний характер дисертації додаюсь системні бачення потреб і 
пропозицій щодо комплексного адміністративно-правового урегулювання, 
що наведені у підрозділі 3.2. дисертації. Позитивно оцінюємо групу 
пропозицій, розроблених авторкою в частині удосконалення національного 
законодавства.
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Слід відмітити, що сформульовані у дисертації теоретичні положення, 
пропозиції, висновки та рекомендації сприятимуть подальшому 
вдосконаленню правової регламентації здійснення діяльності організацій 
саморегулівних професій та визначення їх процесуального статусу при 
розгляді адміністративних спорів.

Достатньою є апробація результатів дослідження. Основні положення і 
результати дисертації знайшли відображення у 5 наукових статтях, 
опублікованих у фахових наукових виданнях, у тому числі -  1 стаття вийшла 
друком у науковому періодичному виданні іншої держави. Результати 
дисертаційного дослідження, висновки та узагальнення також отримали 
апробацію на науково-практичних конференціях різного рівня.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Зміст та структура 
дисертаційної роботи повністю відповідають її назві та вимогам, 
встановленим для підготовки та захисту дисертацій. Наукова робота 
написана на належному науковому рівні, грамотною юридичною науковою 
мовою, охайно та належно оформлена, характеризується системністю, 
послідовністю та логічністю викладення матеріалу, обґрунтованістю 
висновків та власної позиції, чіткістю формулювань, доступністю для 
сприйняття.

Структурно дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які 
включають сім підрозділів, висновків щодо кожного розділу, загальних 
висновків, списку використаних джерел та двох додатків, що дозволяє 
стверджувати про досягнення поставленої мети і завдань.

Зміст дисертації та автореферату є ідентичними, що свідчить про 
виконання авторкою поставлених завдань з посиланням на широку 
теоретичну та емпіричну базу, знання положень вітчизняного законодавства, 
вміння всебічно аналізувати та поєднувати здобутки різних галузей науки, 
переконливо відстоювати власну точку зору, формулювати науково 
обгрунтовані пропозиції, важливі для практики організації та здійснення 
перевірки адміністративним судом адміністративного розсуду суб’єктів 
публічної адміністрації.

Загалом варто достатньо високо оцінити рівень викладу аналізованої 
теми дослідження та висновків, отриманих в процесі дослідження. Зокрема, 
досліджуючи сучасний інститут організацій саморегулівних професій 
дослідниця визначає зміст вказаного поняття як об’єднання представників 
певних професій, яке для задоволення публічного інтересу на підставі 
делегованих згідно із законодавством повноважень виконує публічно-владні 
управлінські функції щодо встановлення професійних стандартів, норм і
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правил, допуску до зайняття професією на підставі кваліфікаційного 
оцінювання, контролю дотримання професійних стандартів, норм і правил, 
притягнення до відповідальності представників саморегулівних професій у 
разі порушення ними професійних стандартів, норм і правил, а також 
захищає права членів визначених професій, які надають публічні послуги.

На наш погляд, вказане визначення достатньо точно передає 
характеристики вказаного правового Інституту. Поряд з цим, дисертантка 
розкриває правову природу таких організацій та їх участь в 
адміністративному судочинстві України при розгляді та вирішенні публічно- 
правових спорів.

Позитивно відмічаємо поміркованість авторки у характеристиці 
організацій саморегулівних професій як таких, що одночасно здійснюють 
недержавні за змістом повноваження з регулювання професійної діяльності 
та публічно-управлінські функції. Якщо другі є предметом розгляду спорів у 
адміністративному судочинстві, перші є справою власного розсуду 
професійної недержавної спільноти. З цього зроблено зважений висновок про 
обмеження кола справ, що підсудні державному судочинству з числа 
суспільних відносин за участю саморегулівних організацій.

Таким, що заслуговує на окрему увагу є висновок про необхідність 
введення у адміністративне правове законодавство терміну "організація 
саморегулівної професії" та прийняття рамкового законодавчого акту щодо 
закріплення правових та організаційних засад функціонування організацій 
саморегулівних професій з метою уникнення неточностей у визначенні 
юрисдикції у розгляді та вирішенні справ за участю організацій 
саморегулівних професій.

На окрему увагу заслуговують здобутки дисертантки, які стосуються 
аналізу судової практики розгляду публічно-правових спорів за участю 
організацій саморегулівних професій адміністративними судами. Іншим 
важливим здобутком дисертантки вважаємо визначення особливостей участі 
організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві 
України.

Прикладну користь судовій практиці за участю організацій 
саморегулівних професій принесе доведена авторкою теза про доречність 
розглядати в порядку адміністративного судочинства справи, де організації 
саморегулівних професій виступають в ролі суб’єкта владних повноважень, 
зокрема щодо оскарження нормативно-правових актів ОСП, спрямованих на 
реалізацію їх публічно-управлінських функцій (с. 58-59 дослідження).

Аналізуючи судові рішення судів адміністративної юрисдикції, що
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розглядають та вирішують публічно-правові спори за участю організацій 
саморегулівних професій встановлено, що при виконанні делегованих 
владних управлінських функцій вони можуть виступати не тільки як 
відповідачі, а і як позивачі в адміністративній справі, при цьому, під час 
розгляду таких справ складається унікальна ситуація, не передбачена КАС 
України, коли позивачем виступає суб’єкт владних повноважень -  
організація еаморегулівмої професії, а відповідачем -  інший суб’єкт 
владних повноважень.

Перераховані висновки та багато інших висновків дисертаційного 
дослідження характеризують роботу з позитивної сторони та дозволяють 
підсумувати, що вказане дисертаційне дослідження виконане на високому 
науковому рівні, висновки та пропозиції є виваженими та в достатній мірі 
аргументованими.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Позитивно 
оцінюючи дисертаційну роботу О. Л. Левчишиної, відмітимо, що окремі 
положення роботи є дискусійними й потребують детальнішої аргументації та 
додаткового обґрунтування, з огляду на що видається за необхідне 
сформулювати наступні зауваження та рекомендації.

1. Змістовно робота має два великих аспекти, що досліджені авторкою 
у функціонуванні саморегулівних професій та їхніх професійних організацій. 
Це зміст і регулювання цих інституцій як учасників відносин публічного 
управління і їхній процесуальний статус у адміністративному судочинстві. 
Така систематизація виглядає досить логічною, проте недостатньо 
відображеною у плані дисертації (першій складовій присвячено фактично 
лише підрозділ 1.1 і частково 3.1 дисертації).

Так, неспіввимірно багато фактичного обсягу роботи припадає на 
підрозділ 1.1. Якщо цей підрозділ вважати базовим, формуючим авторське 
уявлення про тему, то не вистачає класифікацій організацій саморегулівних 
професій (принаймні за типами діяльності, на державні і недержавні, за 
напрямами публічного управління, в яких вони беруть участь тощо), У 
сукупності характеристик про зміст і ознаки такої діяльності, принципи її 
здійснення, а також класифікації ОСП ці питання могли б скласти повний 
базовий розділ.

Підрозділ 1.2., який теж виглядає масивним порівняно з іншими, є 
ключовим у формулюванні авторських уявлень щодо підстав участі 
організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві. 
Проте ці тези засновуються винятково на авторських наукових висновках 
щодо напрямів участі ОСП у адміністративному судочинстві. На наш погляд,
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такі узагальнення коректно здійснювати на основі реальної судової практики, 
конкретних рішень українських судів, як реалізовано у розділі 2 дисертації.

2. Зміст обґрунтованого у дисертації терміну "організація 
саморегулівної професії" не дає відповідь, це винятково недержавна чи за 
певних умов і державна структура. Так, на с. 23 при розгляді питання про 
самоврядування судів і прокуратури зроблено висновок про відмінності 
самоврядних інституцій ряду державних професій та саморегулівних 
інституцій професій, що діють поза державною участю. На наш погляд в 
сенсі наукових та нормативних пошуків особливого порядку допуску до ряду 
професій (зокрема, юридичних), лібералізацією доступу до їхніх лав та 
операційної незалежності їхніх представників, варто ширше дивитися на 
інститут саморегулювання. Адже організації, які здійснюватимуть їхнє 
саморегулювання матимуть більше впливу на формування етичних та 
компетентнісних засад діяльності різних професій, що раніше визнавалися 
винятково державними.

3. При формулюванні ознак і визначення саморегулівних організацій 
(підрозділ 1.1.) авторка недостатньо дослідила природу суспільного і 
професійного саморегулювання. Визнання саморегулівними організацій (як і 
професій) на наш погляд засновується на праві самостійно регулювати 
професійну діяльність, а не делегуванні державою певних управлінських 
функцій. Для чіткішого розуміння сутності організацій саморегулівних 
професій варто було більше уваги дослідити недержавному характеру таких 
організацій, проте зорієнтованості їх у публічно-управлінські відносини. 
Аналогічно, для універсалізації запропонованої категорії варто було б 
розглянути і профспілкові організації, які у деяких юридичних професій 
дотичні до ознак саморегулівних організацій. В такому сенсі потенціал стати 
організаціями саморегулівних професій матиме ширше коло інституцій: як 
згадані авторкою на с. ЗО третейські судді, медіатори, так і більш громадські 
за природою функціонування сьогодні монітори Національного 
превентивного механізму.

4. Піднімаючи актуальне питання змішування в українському 
законодавстві про адвокатуру питання самоврядування і саморегулювання (с. 
32 дисертації) та пропонуючи уніфікацію цих категорій, авторка не 
торкається аналогічного питання наприклад прокурорського самоврядування 
(на прикладі близькості функцій кваліфікаційно-дисциплінарних комісій цих 
професій).
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Більше того, з наведеної у дисертації логіки, можливо доречно по 
іншому поглянути та термін "місцеве самоврядування" як дуже важливий в 
сенсі публічно-управлінських правовідносин.

5. У роботі досить показово висвітлено національну судову практику 
щодо розгляду в адміністративних судах спорів за участю організацій 
саморегулівних професій. Проте іноземна практика (у підрозділі 3.1) 
стосується виключно компоненту змісту та регулювання статусу ОСП. Для 
комплексного прикладного дослідження варто було б поглянути і на 
зарубіжні підходи до вирішення подібних судових спорів.

Інформаційно збагачує дисертацію вивчення практики у цій галузі 
Європейського суду з прав людини. Авторка підібрала і розкрила групу 
актуальних кейсів ЄСПЛ щодо діяльності ОСП у підрозділі 3.1. Проте аналіз 
практики ЄСПЛ у дисертації зазвичай залишається констатуючим. Єдиний 
випадок, коли з рішення ЄСПЛ випливає потреба додаткового урегулювання 
(зміни) суспільних відносин за участю організацій саморегулівних професій 
наведено авторкою за результатами аналізу випадку адвокатки 
Целовальніченко (с. 149-150 дисертації).

6. Фактично поза увагою авторки залишилось питання впливу судової 
практики на регулювання відносин за участю саморегулівних професійних 
об’єднань. Адже з розширенням інструментарію прямого впливу судових 
рішень на юрисдикційну практику, з реформою судочинства цей аспект 
набуває особливого значення на перехресті матеріального та процесуального 
права.

Вищенаведені позиції зорієнтовані на наукову дискусію та не 
впливають на загальну позитивну оцінку якості виконаної дисертанткою 
роботи.

Загальний висновок. Дисертаційна робота "Розгляд та вирішенні в 
адміністративному судочинстві України публічно-правових спорів за участю 
організацій саморегулівних професій" за змістом, обсягом та порядком 
оформлення відповідає вимогам МОН України. Рецензована дисертація 
О. Л. Левчишиної є кваліфікованою науковою працею, шо містить результати 
проведених авторкою досліджень.

Теоретичні результати й наукові положення, які містяться в цій 
дисертації, характеризуються єдністю змісту1 і свідчать про особистий вклад 
авторки в науку адміністративного права. Вдалий і логічно поєднаний вибір у 
дослідженні питань, їх актуальність, розумне співвідношення теоретичних 
міркувань та прикладів з практики, чіткість викладу матеріалу,
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аргументованість наукових висновків і узагальнень свідчать про значний 
науковий рівень проведеного дослідження та його практичне значення.

Кандидатська дисертація відповідає вимогам п. 9 та п 11 Порядку 
присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою КМ України від 
24 липня 2013 р. №567, а її авторка, Олена Левчишина, заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 
право.

Офіційний опонент

Доктор юридичних наук, професор
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ВІДГУК
офіційного опонента -  кандидата юридичних наук Перепелюка В.Г. 

на дисертацію Левчишиної Олени Леонідівни 
«Розгляд та вирішення в адміністративному судочинстві України 

публічно-правових спорів за участю організацій саморегулівних професій», 
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право.

Актуальність теми.
Наразі в Україні відсутні належні законодавчі основи для здійснення 

державного контролю за виконанням саморегулівними організаціями 
делегованих їм державними органами функцій з регулювання господарської 
діяльності (розділ «Проблеми, які потребують розв’язання» Концепції 
реформування інституту саморегулювання в Україні, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 308-р). 
Відповідно, основною формою контролю за діяльністю цих організацій є 
судовий контроль. У зв’язку із цим теоретичне дослідження розгляду і 
вирішення спорів щодо оскарження рішень (дій, бездіяльності)
саморегулівниих організацій, прийнятих (вчинених, допущених) на виконання 
відповідних публічно-владних управлінських функцій, безперечно є 
актуальним.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Загальний аналіз змісту роботи 
свідчить про те, що проведене дослідження має самостійний, творчий, цілісний 
характер, відзначаться актуальністю і достатньо високим науковим рівнем, а 
також значним теоретичним і практичним значенням висновків дисертанта.

Дисертація О.Л. Левчишиної характеризується системним підходом до 
предмету дослідження. Визначені в роботі задачі дослідження відповідають 
його загальній меті, яка полягає у розробці комплексних адміністративно- 
правових засад участі організацій саморегулівних професій в 
адміністративному судочинстві та наданні науково-обґрунтованих пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Побудова роботи відповідає 
цілям та задачам дослідження і дозволила авторці послідовно розглянути усі 
важливі аспекти теми. Робота складається із вступу, трьох розділів, нерозривно 
пов’язаних між собою, висновків та списку використаних джерел.

Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено теоретико- 
правовим засадам адміністративно-процесуального статусу організацій 
саморегулівних професій. У ньому авторка, по-перше, проаналізувала 
адміністративно-правовий статус організацій саморегулівних професій як 
передумову участі в адміністративному судочинстві. Це надало О.Л. 
Левчишиній можливість максимально ефективно використати наявні наукові

ВХІД.
від  “̂ ’ І Ж Г Г Г ^ р .

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсале^ 

імені Тараса Шевченка
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здобутки, а також виявити прогалини теоретичного забезпечення правового 
інституту організацій саморегулівних професій. По-друге, авторка вивчила 
підстави участі організацій саморегулівних професій в адміністративному 
судочинстві, що дозволило ствердити, що такими підставами є сукупність 
положень, визначених в нормах КАС та в законах України, що регламентують 
професійну діяльність організацій саморегулівних професій, документи, 
рішення, дії (або бездіяльність) та інші фактичні обставини, на основі яких 
виникає право або обов’язок організацій саморегулівних професій звернутися 
до адміністративного суду будь-якого рівня або вступити у вже розпочатий 
адміністративний процес за позовом інших суб’єктів з метою захисту власних 
професійних прав та інтересів, представництва інтересів інших осіб або для 
сприяння у встановленні істини у справі. Здійснення публічно-владних 
управлінських функцій є підставою участі організації саморегулівних професій 
(далі -  ОСП) в адміністративному судочинстві.

У другому розділі здійснено аналіз участі організацій саморегулівних 
процесій в адміністративному судочинстві. Авторка наголошує, що організації 
саморегулівних професій реалізовують адміністративно-процесуальний статус 
у ролі позивачів, відповідачів та третіх осіб.

Окремі проблеми удосконалення адміністративно-процесуального статусу 
організацій саморегулівних процесій висвітлено в третьому розділі роботи. У 
ньому авторка зосередила увагу на питаннях щодо: обов’язку офіційного 
оприлюднення нормативно-правових актів організацій саморегулівних 
професій у відповідних джерелах; сплати судового збору у справах за участю 
організацій саморегулівних професій.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів досягнута за 
рахунок комплексного застосування різних методів дослідження, а також 
вивчення значного масиву спеціальної літератури, як українських вчених, так і 
зарубіжних, процесуального законодавства і практики його застосування.

У дисертації порушені не розроблені раніше наукові і практичні завдання, 
розв’язання яких дозволило одержати цікаві результати і виробити корисні 
пропозиції для розробки комплексних адміністративно-правових засад участі 
організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві. З 
урахуванням цього можна стверджувати, що новизна дисертації має прояв як у 
підході до досліджуваної проблеми, так і в запропонованому способі 
розв’язання конкретних теоретико-прикладних питань.

Так, дисертантка вперше сформулювала авторське визначення 
«організація саморегулівної професії», а саме, яке об’єднання представників 
певних професій, яке для задоволення публічного інтересу на підставі 
делегованих згідно із законодавством повноважень виконує публічно-владні 
управлінські функції щодо встановлення професійних стандартів, норм і 
правил, допуску до зайняття професією на підставі кваліфікаційного 
оцінювання, контролю дотримання професійних стандартів, норм і правил, 
притягнення до відповідальності представників саморегулівних професій у разі 
порушення ними професійних стандартів, норм і правил, а також захищає права 
членів визначених професій, які надають публічні послуги.
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Окрім того, авторка достатньо переконливо обґрунтувала, що враховуючи 
природу ОСП як суб'єкта приватного права, в першу чергу покликаного 
об'єднувати членів організацій саморегулівних професій, самостійно 
врегульовувати їх діяльність, захищати їх права, є доцільним запровадження 
обов'язкового досудового порядку розгляду спорів щодо оскарження рішень, дії 
чи бездіяльності ОСП, в яких ОСП є суб’єктом владних повноважень.

Авторка цілком справедливо наголошує на тому, що з метою 
удосконалення законодавства у сфері діяльності організацій саморегулівних 
професій доцільно прийняти рамковий закон «Про організації саморегулівних 
професій», у якому передбачити, зокрема, такі розділи: Розділ І -  Загальні 
засади (поняття організацій саморегулівних професій, основні принципи 
діяльності організацій саморегулівних професій, засади державної політики у 
сфері ОСП, законодавство у сфері функціонування організацій саморегулівних 
професій); Розділ II -  Види організацій саморегулівних професій (види 
організацій саморегулівних професій, члени організацій, які надають публічні 
послуги, та організації саморегулівних професій, яким делеговані 
повноваження); Розділ III -  Відповідальність у сфері порушення законодавства 
України про організації саморегулівних професій; Розділ VI -  Прикінцеві 
положення.

Слід підтримати висновки дисертантки щодо виділення наступних видів 
публічно-владних управлінських функцій ОСП, які є предметом контролю з 
боку адміністративних судів, а саме: 1) вирішення питань про допуск до 
професійної діяльності; 2) припинення чи зупинення дозволу на зайняття 
професійним видом діяльності; 3) вирішення питань про притягнення до 
дисциплінарної відповідальності представників професій, які надають публічні 
послуги або виконують делеговані повноваження, 4) прийняття нормативно- 
правових актів, якими затверджуються стандарти професійної діяльності та 
допуску до професії.

Повнота викладу результатів в опублікованих працях. Результати 
дисертаційного дослідження О.Л. Левчишиної повною мірою висвітлено у. 10 
наукових публікаціях, 5 з яких опубліковано у наукових фахових виданнях, що 
входять до затвердженого переліку.

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 
дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і 
рекомендації достатньо повно розкриті й обґрунтовані у тексті дисертації. 
Основні положення автореферату і дисертації є ідентичними.

Зауваження щодо змісту дисертації. Як і будь-яке нове творче 
дослідження, дисертація О.Л. Левчишиної містить твердження, які, на мою 
думку, є сумнівними та потребують додаткового обґрунтування.

1. Авторка не виклала у дисертації свого цілісного бачення природи 
публічних послуг.

Це, по-перше призвело до помилкових, на мою думку, висновків щодо 
юрисдикційної належності спорів з приводу надання публічних послуг.

Так, з одного боку, на сторінці 28 дисертації Олена Леонідівна вказує таке: 
«Задоволення приватних інтересів полягає у тому, що такі організації
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забезпечують професійну діяльність членів організації саморегулівної професії, 
а задоволення публічних інтересів проявляється у  тому, що представники 
професій надають публічні послуги громадянам, задовольняючи їх потреби, а 
також сама організація встановлює та забезпечує додержання своїми 
членами певних стандартів надання публічних послуг».

Із цим твердженням цілком погоджуюся: дійсно, публічний інтерес полягає 
у тому, щоб усій сукупності споживачів публічної послуги вона була надана 
якісно і їх потреби були задоволені. Водночас відносини із надання конкретної 
індивідуальної публічної послуги є приватними -  вони є формою реалізації 
відповідних приватних інтересів надавача послуги та споживача послуги. 
Публічний інтерес закріплено у нормі закону, який визначає певний баланс між 
правами та обов’язками цих двох контрагентів. Відповідно, немає потреби, щоб 
певний суб’єкт владних повноважень встановлював цей баланс на 
підзаконному рівні (шляхом нормативного та/чи індивідуального правового 
припису). Відтак, відсутній предмет для адміністративного судочинства.

З іншого боку, по тексту дисертації авторка зазначає таке:
«Остапенко Т. А., досліджуючи правову природу представників 

саморегулівних професій як учасників адміністративного судочинства, 
зазначає, що саме надання публічних послуг ними є однією з передумов розгляду 
та вирішення спорів за їх участю в адміністративних судах. Саме критерій 
публічності покладено в основу розмежування спорів, які відносяться до 
компетенції адміністративного суду, Постановою Пленуму Вищого 
адміністративного суду України «Про окремі питання юрисдикції 
адміністративних судів». В цій постанові зазначено, що для розгляду спору 
адміністративним судом необхідно встановити його публічно-правовий зміст 
(характер) [9, с. 102]. Ми погоджуємося з даною позицією та вважаємо, що 
організації саморегулівних професій, як професійні об’єднання представників 
професій, які надають публічні послуги, здійснюють публічні функції у  своїй 
діяльності, а отже розглядати та вирішувати спори за їх участі необхідно в 
порядку адміністративного судочинства» (сторінка 60);

«Організації саморегулівних професій, які функціонують у  приватній 
сфері, не входять до системи суб’єктів владних повноважень. Вони є 
суб ’єктами приватного права» (сторінка 26);

«Зауважимо, що особливістю правового статусу членів організацій 
саморегулівних професій є те, що вони можуть бути відповідачами у справах 
за позовами не суб’єктів владних повноважень в порядку адміністративного 
судочинства» (сторінка 29);

«Ми погоджуємося з позицією автора та вважаємо, що організації 
саморегулівних професій також беруть участь у  відносинах з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування та вступають з ними в 
адміністративні правовідносини (матеріальні та процесуальні). В процесі 
реалізації адміністративних правовідносин за участю організацій 
саморегулівних професій останні наділяються відповідними правами і 
обоє ’язками, до яких можна віднести: виконання законних наказів та вказівок 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються
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організації саморегулівних організацій; надання публічних послуг 
громадянам;...» (сторінка 80).

Важко погодитися із тією частиною наведених тверджень, за якою 
відносини за участю саморегулівних організацій вважаються публічно- 
правовими і становлять предмет контролю з боку адміністративних судів у 
зв’язку із тим, що їх змістом є надання публічних послуг. Ні надавач публічної 
послуги, ні її одержувач не є носіями (представниками) публічного інтересу, не 
здатні нав’язати цей інтерес контрагенту.

Саме формальна здатність суб’єкта права нав’язати (переконанням чи 
примусом) суспільну волю іншому суб’єкту права і є тим критерієм, який 
розмежовує у цивільному праві дві групи правових явищ, які позначаються 
єдиним прикметником «публічний», але при цьому мають різну правову 
природу (приватноправову чи публічно-правову). Першу групу формують 
публічно-правові явища, де прикметник «публічний» позначає владну 
реалізацію суспільних інтересів (суб’єкти публічного права, юридичні особи 
публічного права, державна реєстрація прав на нерухомість, публічний 
порядок). Другу групу формують приватноправові явища, де прикметник 
«публічний» позначає просту сукупність персоніфікованих чи не 
персоніфікованих носіїв приватних інтересів (публічне акціонерне товариство, 
заходи публічного характеру, публічна обіцянка винагороди, публічні торги, 
публічний договір).

Щоправда, Верховний Суд України висловив таке судження: 
«.. .адвокатура як інституція та її діяльність в аспекті забезпечення реалізації 
конституційного права особи на правову допомогу набуває певних особливих 
властивостей суб'єкта публічних відносин. Ця властивість адвокатури 
увиразнюється (посилюється) метою її служіння суспільному інтересу шляхом 
надання своєчасної і належної правової допомоги у  поєднанні з виконанням 
делегованих їй державою окремих владних повноважень» (постанова від 6 
вересня 2016 року, ЄДРСР № 61718460). Цей підхід підтримано і Верховним 
Судом: «Таким чином, діяльність адвокатури, реалізація нею функцій захисту, 
представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній 
основі невизначеному колу осіб свідчить про суспільний інтерес, а отже, і 
публічно-правовий характер правовідносин» (постанова від 29 серпня 2018 
року, ЄДРСР № 76673367).

Водночас спори, що виникають із іншого виду публічних послуг, - 
нотаріальних послуг, - Верховний Суд розцінює як приватноправові, а самі ці 
відносини, відповідно, - як приватні (постанова від 4 квітня 2019 року, ЄДРСР 
№ 81013005). Верховний Суд не взяв до уваги, що призначення нотаріальних 
послуг є подібним до призначення адвокатських послуг -  сприяння правовій 
визначеності щодо змісту та обсягу прав учасників конкретних правовідносин. 
Нотаріус запобігає виникненню невизначеності, а адвокат -  сприяє її 
припиненню, якщо вона все ж виникла. Також Верховний Суд не взяв до уваги, 
що договори про надання правової допомоги адвокатом, про вчинення 
нотаріальних дій є аналогами публічного договору; відповідний надавач 
послуги добровільно бере на себе зобов’язання, що у разі звернення до нього
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заінтересованої особи/осіб він (крім випадків, передбачених законом) надасть 
адвокатську допомогу чи вчинить нотаріальну дію. Натомість обов’язок 
суб’єкта владних повноважень виконати певну публічну владну управлінську 
функцію є імперативним, тобто законом не передбачено, що цей суб’єкт 
попередньо надає згоду на виконання такої функції (при підзаконному 
делегуванні публічних владних повноважень надання такої згоди все ж 
передбачено, але вона надається первісному носієві такого повноваження, а не 
приватній особі, щодо якої це повноваження буде реалізоване).

Викладене дозволяє стверджувати, що практиці Верховного Суду із 
зазначеного питання бракує послідовності та переконливості.

По-друге, через відсутність у дисертації цілісної моделі публічних послуг, 
авторка не включила до числа надавачів публічних послуг таких суб’єктів, як, 
зокрема: бюро кредитних історій (Закон України «Про організацію формування 
та обігу кредитних історій»), оптовий ринок сільськогосподарської продукції 
(Закон України «Про оптові ринки сільськогосподарської продукції»). Як й інші 
надавачі публічних послуг згадані організації складають відповідні офіційні 
документи, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, тобто 
документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях 
інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які 
спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути 
використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності (стаття 358 
Кримінального кодексу України).

На сторінці 90-91 дисертації до надавачів публічних послуг віднесено лише 
адвокатів, аудиторів, нотаріусів, приватних виконавців, арбітражних керуючих 
та оцінювачів. А на сторінці 47 дисертації інженерів-землевпорядників, 
архітекторів авторка свідомо виключила з числа надавачів публічних послуг.

2. Олена Леонідівна не опрацювала правові позиції та судження 
Верховного Суду України щодо ознак владної управлінської функції (зокрема, 
постанови від 10 жовтня 2006 року ЄДРСР № 201236: від 23 червня 2015 
року, Єдиний державний реєстр судових рішень № 46449614; від 11 листопада 
2015 року , ЄДРСР № 54513144; від 12 січня 2016 року, ЄДРСР №56372576; від 
25 лютого 2016 року, ЄДРСР № 57933021).

Це призвело, по-перше, до того що, при визначенні поняття «публічно- 
владна управлінська функція» авторка використала логічне коло, що 
недопустимо. На сторінці 82 дисертації вказано: «Важливо зазначити, що 
Кодекс адміністративного судочинства України не передбачає законодавчого 
визначення категорії «публічно-владні управлінські функції», проте, аналіз 
законодавчого визначення «суб’єкта владних повноважень» дозволяє виділити, 
принаймні, одну з ознак цих повноважень, яка полягає в тому, що саме 
суб’єкти владних повноважень здійснюють публічно-владні управлінські 
функції». Поняття «суб’єкт владних повноважень» не може бути використане 
для визначення поняття «публічно-владна управлінська функція», оскільки 
поняття «публічно-владна управлінська функція» використано при визначенні 
поняття «суб’єкт владних повноважень».
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По-друге, це спричинило включення авторкою до змісту публічно-владної 
управлінської функції тієї діяльності, яка не є владною. Так, на сторінці 82 
дисертації серед видів владної діяльності організацій саморегулівних професій 
розміщено, такий напрям діяльності, як «внесення пропозиції органам 
державної влади щодо формування та реалізації державної політики у  сфері 
професійної діяльності організацій саморегулівних професій». Однак, такий вид 
діяльність має право вчиняти будь-яке громадське об’єднання (пункт 4 частини 
першої статті 21 Закон України «Про громадські об'єднання»).

По-третє, через це авторка допустила помилку у визначенні предмета 
(об’єкта) захисту у справах за позовом організації саморегулівної професії як 
суб’єкта владних повноважень. Так, на сторінці 135 дисертації зазначено: 
«Виходячи з матеріального статусу ОСП, такі організації мають право 
звертатися як суб’єкти владних повноважень у ролі процесуального статусу 
позивачів до фізичних чи юридичних осіб за захистом своїх порушених прав та 
законних інтересів та бути позивачами не як суб ’єкти владних повноважень, а 
як юридичні особи та звертатися з позовом до суб’єкта владних 
повноважень». У згаданих справах предметом (об’єктом) захисту є публічний 
інтерес, а не інтереси самої організації саморегулівної професії.

По-четверте, запропоноване авторкою визначення поняття «публічно- 
владна управлінська функція» є невиправдано широким. На сторінці 158 
дисертації зазначено: «публічно-владні управлінські функції - це основні 
напрямки діяльності уповноважених суб’єктів щодо задоволення публічного 
інтересу, в яких суб’єкт здійснює владно-організуючий вплив на суспільні 
відносини і процеси». Таке визначення включає в себе, у тому числі і 
законодавчу діяльність, оскільки парламент у публічних інтересах вчиняє 
організуючий вплив на суспільство шляхом закріплення у законах певного 
балансу між публічним інтересом суспільства, з одного блоку, та приватним 
інтересом окремої особи (осіб), з іншого боку.

По-п’яте, це призвело до помили у розумінні змісту діяльності, яка 
вчиняється на виконання такої владної управлінської функції, як підзаконне 
нормативне регулювання професійної діяльності членів ОСП. Так, на сторінці 
77 дисертації зазначається: «Важливо зазначити, що таким чином
відбувається формування системи професійної атестації виконавців робіт у 
будівництві, а також професійних об’єднань, утворених сертифікованими 
фахівцями у сфері архітектури і будівництва, що дозволило фаховим 
об’єднанням долучитися до регулювання свого професійного середовища. Це 
приклад адміністративно-правових відносин, які, з одного боку, мають 
внутрішній для такої організації характер, а, з іншого -  є адміністративно- 
правовими, оскільки регулюються нормами адміністративного права та 
складаються в сфері публічного адміністрування». Однак, відповідні 
підзаконні нормативні акти призначені для регулювання не внутрішніх 
відносин всередині ОСП, а зовнішні відносини - відносини між надавачем 
публічної послуги та її отримувачем. Наприклад, між адвокатом та його 
клієнтом (стаття 31 Правил адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним 
з'їздом адвокатів України 9 червня 2017 року).

7

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Наведені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку 
рецензованої дисертації, і пов’язані, у своїй більшості, з новизною обраної 
проблеми.

Висновок. Дисертація на тему «Розгляд та вирішення в адміністративному 
судочинстві України публічно-правових спорів за участю організацій 
саморегулівних професій», подана на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук, є комплексним, цілісним, завершеним науковим 
дослідженням, яке відповідає вимогам пункту 11 «Порядку присудження 
наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
24 липня 2013 року № 567, а її авторка -  Левчишина Олена Леонідівна -  
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 -  адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право.

Перепелюк В.Г., науковий консультант 
відділу забезпечення діяльності голови 
та заступника голови суду секретаріату 
Касаційного адміністративного суду,
кандидат юридичних наук

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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