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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Обговорення наукового дослідження аспіранта докторантури та аспірантури 

Одеського державного університету внутрішніх справ Позігун Інни 

Олександрівни на тему: «Верховенство права як принцип адміністративного 

процесу в Україні та державах континентального права», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» щодо рекомендації до розгляду та захисту в разовій спеціалізованій 

вченій раді. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Доповідь аспіранта Позігун І.О. про результати виконаного наукового 

дослідження на тему: «Верховенство права як принцип адміністративного 

процесу в Україні та державах континентального права». Здобувачка ознайомила 

присутніх зі структурою дисертації, обґрунтувала мотивацію обрання та 

актуальність обраної теми дослідження, яка обумовлена потребою глибокого 

аналізу правовідносин, підкреслила, що робота має теоретичну та практичну 

значущість, комплексно висвітлює верховенство права як принцип 

адміністративного процесу з урахуванням положень природного розуміння права. 

За мету дослідження ставилось: розкриття змісту та сутності верховенства 

права як принципу адміністративного процесу та розроблення на цій основі 

науково-обґрунтованих пропозицій з імплементації принципу верховенства права 

в національну систему права. 

Ознайомила з завданнями дослідження, охарактеризувала використані 

методи наукового пошуку, основні положення, що відображають наукову новизну 

дослідження, висвітлила наукову та практичну значущість одержаних результатів.  

Позігун І.О. доповіла, яким чином нею вирішувалися поставлені завдання, які 

висновки, пропозиції та рекомендації були одержані в результаті проведеного 

дослідження. 

Практичне значення отриманих наукових результатів полягає в тому, що 

положення і висновки, рекомендації та пропозиції, зроблені у дослідженні, 

впроваджено та можуть бути використані: у навчальному процесі та науково-

дослідної діяльності (акти впровадження Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 28 вересня 2021 року б/н та від 04 жовтня 2021 року б/н) та 

правозастосуванні – для вдосконалення правотворчої діяльність у адміністративно-

правовій сфері. 

Дисертантка зазначила, що підсумки розроблення проблеми в цілому, окремі 

її аспекти, одержані узагальнення й висновки було оприлюднені на науково-

практичних конференціях, основні результати дисертації викладено у статтях, 
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опублікованих у наукових фахових виданнях, у тому числі у періодичних 

виданнях інших держав. 

По закінченні доповіді, присутніми були поставлені Позігун І.О. такі 

запитання: 

Томіна В.Ю. кандидат юридичних наук, доцент: Наскільки сучасне 

розуміння верховенства права відповідає його сприйняттю Альбертом Дайсі? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. У роботі я вказую, що 

концептуальне оформлення ідеї верховенства права пов’язують з іменем А. Дайсі. 

У своїй концепції англійський вчений виокремив наступні елементи верховенства 

права: 1) обмеження свавільних дій органів публічної влади, неможливість 

притягнення до відповідальності особи інакше як у законний спосіб з 

використанням юридичних засобів, шляхом доведення порушення ним закону в 

судах; 2) юридична рівність осіб: жодна особа не перебуває над законом; 3) права 

особи є джерелом конституції, конституційного права, а не навпаки. На сьогодні 

всі ці положення залишаються основою сприйняття верховенства права.  

Денисова А.В. доктор юридичних наук, доцент: У роботі Ви пропонуєте 

низку змін до законодавства. Які з цих змін є найбільш суттєвими на Вашу думку? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. Важливим є внесення змін до 

чинного законодавства, зокрема, прийняття нормативно-правового акту, а саме 

доцільним є прийняття саме закону, а не підзаконного правового акту, предметом 

регулювання якого безпосередньо будуть загальні засади адміністративного 

процесу та в тексті якого буде закріплено принцип верховенства права, при цьому 

розуміння змісту останнього має ґрунтуватися на його розумінні Європейським 

судом з прав людини. 

Коропатов О. М. кандидат юридичних наук, доцент: Принцип верховенства 

права Ви сприймаєте як галузевий? Чи це загальноправовий принцип? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. У моєму дисертаційному 

дослідженні розглядається як діє верховенство права в такій галузі права як 

адміністративне право. Хочу підкреслити, що верховенство права не є суто 

принципом адміністративного права, більш того, у роботі я також вказую на 

складну природу верховенства права, що доцільно розглядати і як ідею, і як 

принцип, і як доктрину. 

Афонін Д.С. кандидат юридичних наук: У тексті роботи Ви використовуєте 

терміни «верховенство права», «правовладдя», а також англійський термін «the 

rule of law». Чи є вони поняттями з однаковим змістом? Як вони співвідносяться? 

І чим обумовлено таке використання цих термінів? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. Дійсно, у роботі я використовую 

вказані терміни. Саме українські варіанти названих термінів є відповідником 

англійського терміну, у дисертаційному дослідженні я вказую, що «the rule of law» 

є англійським концептом і розглядаю окремі його переклади на українську. 
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Наприклад, не зовсім доречним є варіант перекладу як верховенство правового 

закону. У дисертаційному дослідженні відзначаю правильність позиції 

С. Головатого, щодо необхідності запровадження терміну, що складається з 

одного слова – правовладдя як правильного перекладу на українську. Та на 

сьогодні в цілому варто додати, що сьогодні продовжується формування 

української правничої термінології. 

Ярмакі Х.П. доктор юридичних наук, професор: У роботі Ви торкаєтесь 

питання співвідношення верховенства права та законності як принципів 

національного права. То ж як вони співвідносяться? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. Хочу звернути увагу, що я в 

роботі визначаю, що принцип верховенства права є не окремою основоположною 

ідеєю, що підкреслює зміст та спрямованість адміністративного процесу, а цілою 

низкою вимог до адміністративного процесу. А саме відзначаю в роботі, що 

законність є складовою частиною верховенства права, що впливає на  його зміст 

та сутність. 

Пишна А.Г. кандидат юридичних наук: Чи не планували Ви проведення 

анкетування чи опитування за предметом дослідження? Чи, можливо, проводили 

певне соціологічне опитування? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. Емпіричною основою роботи є 

результати правозастосовної діяльності, а саме рішення судів, як національних, 

так і наднаціональних, а також різного роду статистичні дані - індекси 

верховенства права, Google Trends та інше. В дисертаційному дослідженні було 

використано результати дослідження судових рішень та анонімного анкетування 

суддів України на предмет реалізації ними принципу верховенства права та 

дотримання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. Тому додаткове проведення соціологічного опитування не були б 

репрезентативними. 

Калаянов Д.П. доктор юридичних наук, професор: Наведіть дефініцію 

поняття «верховенство права». 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. У роботі я відзначаю, що 

верховенства права є не окремою основоположною ідеєю, що визначає зміст та 

спрямованість адміністративного процесу, а цілою низкою вимог до організації та 

здійснення адміністративного процесу, що і обумовлює його роль та місце серед 

принципів адміністративного процесу. Більш того, національне законодавство як і 

міжнародне право не йде шляхом наведення дефініції верховенства права чи 

багатьох інших понять. Так, низка законів вказують, що верховенства права слід 

розуміти через призму практики Європейського суду з прав людини, 

виокремлюючи його складові елементи.  

Берендєєва А.І. кандидат юридичних наук: Чому саме Ви акцентуєте увагу 

на державах континентального права? А, наприклад, не на англо-американській 
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правовій сім’ї? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. Важливим фактором є вплинув 

на вибір вказаної системи права саме належність України до континентальної 

правової сім’ї (чи романо-германської, як її ще називають). Більш того, переважна 

більшість держав-членів Ради Європи, в межах якої функціонує Європейський суд 

з прав людини, належить саме до цієї правової сім’ї. Питання про можливість 

функціонування верховенства права у його сучасному розумінні, наприклад, у 

межах звичаєвої правової сім’ї чи сім’ї мусульманського права є доволі 

дискусійною. Підтвердженням чого є індекс верховенства права у світі. 

Десятник А.А. кандидат юридичних наук: Чи впроваджували Ви результати 

свого дослідження? Яка їх практична значимість? 

Відповідь Позігун І.О.: Дякую за запитання. Практичне значення одержаних 

результатів полягає в тому, що вони будуть використані у: науково-дослідній 

роботі – для подальшого дослідження верховенства права як принципу 

адміністративного процесу; правотворчості – для вдосконалення правотворчої 

діяльність у адміністративно-правовій сфері; правозастосовчій діяльності – для 

вдосконалення діяльності суб’єктів адміністративного процесу щодо 

впровадження принципу верховенства права; навчальному процесі – при 

викладанні адміністративного права, адміністративного процесу  у закладах вищої 

освіти. 

Результати дослідження були впроваджені в наукову діяльність та освітній 

процес Одеського державного університету внутрішніх справ. До роботи 

додається відповідний акт впровадження. 

Після відповідей дисертантки на запитання слово було надано науковому 

керівнику доктору юридичних наук, професору Корнієнку М.В. який відмітив, 

що тематика роботи, яку обрала Позігун І.О., безумовно є такою, що має 

теоретичне та практичне значення, комплексно висвітлює верховенство права як 

принцип адміністративного процесу з урахуванням положень природного 

розуміння права. Дисертантка наполегливо працювала над науковою роботою, 

приймала активну участь в науково-практичних конференціях, готувала статті до 

спеціалізованих видань, у тому числі у періодичних виданнях інших держав. 

Позігун І.О. на сьогодні займає посаду провідного фахівця докторантури та 

аспірантури університету. Загалом з завданнями, які ставилися перед 

дослідженням вона справилася, робота підготовлена на необхідному рівні, тому 

звертаюсь до учасників фахового семінару підтримати Інну Олександрівну та  

рекомендувати проведене нею дослідження до розгляду у разовій спеціалізованій 

вченій раді з метою здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

Після цього слово було надано рецензентам наукової праці: 
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Денисова А.В. доктор юридичних наук, доцент: яка відзначила, що В умовах 

формування України як правової держави особливого значення набуває 

проблематика імплементації в національну систему права принципу верховенства 

права, особливо зважаючи на його закріплення у низці нормативно-правових актів, 

що визначають порядок організації та діяльності органів публічної влади. У цьому 

ж контексті варто вказати, що розбудова правової держави значною мірою 

стосується удосконалення діяльності органів публічного адміністрування, яка має 

виходити з сервісно орієнтованого підходу, що, в свою чергу, має знаходити 

відображення у правовому регулюванні адміністративних процедур.  

На сьогодні в межах європейських держав прийнято кодифіковані 

нормативно-правові акти, які регулюють адміністративно-процесуальні відносини. 

При цьому важливим принципом цих відносин є принцип верховенства права. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації забезпечується тим, що вони ґрунтуються на 

методологічній основі, яка включає систему різноманітних загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів пізнання. Комплексне застосування методів 

пізнання надало можливість сформулювати обґрунтовані наукові положення, 

висновки та пропозиції, які є достовірними, мають наукову новизну, теоретичне і 

практичне значення. 

Загалом робота заслуговує на позитивну оцінку, але одночасно містить ряд 

положень які мають дискусійний характер. 

По-перше, вважаємо, що робота набула б довершеного вигляду якби авторка 

залучила до наукового аналізу праць, у яких висвітлюється зміст принципу 

верховенства права працю лорда  Бінґема, який вважається на Заході одним з 

найвидатніших юристів та найвизначнішим суддею сучасної епохи, якому вперше 

в історії Великої Британії вдалося обійняти усі три найважливіші посади в судовій 

системі цієї країни.  

Концепція верховенства права, сформульована лордом Бінґемом під час його 

перебування на найвищій судовій посаді, відображає не теоретичні, а сучасні 

практичні уявлення про зміст цієї основоположної цінності та фактично є 

розумінням цього принципу британською судовою системою. 

По-друге, принцип верховенства права є надбанням західної правової 

культури, зокрема, ця доктрина сформувалась і розвинулась в Англії. Виходячи з 

цього, на нашу думку, дисертантці доцільно було б зосередити увагу на 

висвітленні принципу верховенства права і у державах, що складають сім’ю 

загального права. Або хоча б, зважаючи на предмет дослідження, у загальних 

положеннях охарактеризувати верховенство права як принцип адміністративного 

процесу у державах англосаксонської правової сім’ї. 

По-третє, виходячи з того, що у тексті роботи дисертанткою аналізуються 

дані різних міжнародних індексів (рейтингів), зокрема, дані спеціалізованого 
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щорічного дослідження індексу верховенства прав, статистика звернень до 

Європейського суду з прав людини, то необхідно при визначенні емпіричної бази 

дослідження (структурний елемент роботи – вступ) відобразити відповідну 

інформацію. 

По-четверте, позитивним є те, що авторка обґрунтувала, зокрема, прийняття 

нормативно-правового акту, предметом регулювання якого безпосередньо будуть 

загальні засади адміністративного процесу та в тексті якого буде закріплено 

принцип верховенства права. Однак, вважаємо, що доцільно було б на основі 

проведеного дослідження запропонувати власний проект означеного нормативно-

правового акту. 

Водночас, викладені зауваження носять дискусійний характер і не впливають 

на загальну позитивну оцінку роботи, та не знижують загальної її цінності – 

наукового та практичного значення. 

Дисертаційна робота оформлена відповідно до вимог наказу МОН України 

від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації». 

На підставі вище викладеного можна зробити висновок, що дисертація 

Позігун Інни Олександрівни на тему: «Верховенство права як принцип 

адміністративного процесу в Україні та державах континентального права»  є 

завершеним самостійним дослідженням, яке відповідає вимогам пп. 10, 11 

Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, має наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення результатів та може бути 

рекомендована до розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття 

ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

Рецензент: кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник  

Ковальова О.В. зауважила, що у сучасних умовах державотворення, утвердження 

ідеї незалежної державності в реальному житті перед українським суспільством 

постало завдання пошуку ефективних чинників поступу вперед. Транзитивний 

стан українського суспільства вимагає сутнісних змін і, перш за все, зважаючи на 

довготривалу адміністративну реформу, в тому числі процеси децентралізації  

влади, в адміністративно-правовій сфері. Значна кількість швидких змін до 

законодавства іноді призводять до колізій та прогалин, і в цих випадках саме 

принципи права можуть стати рушійною силою та обґрунтуванням прийняття 

того чи іншого управлінського рішення. 

Аналіз змісту дисертації та наукових публікацій здобувачки дає підстави для 

позитивної оцінки її наукових розробок. Авторка здійснила комплексне 

монографічне дослідження теоретико-правових та організаційних засад 

верховенства права як принципу адміністративного процесу в Україні та державах 

континентального права. 

Актуальність обраної теми дослідження беззаперечна через те, що 
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рецензована робота є однією із перших у вітчизняній юриспруденції дисертацій, у 

якій комплексно висвітлюється верховенство права як принцип адміністративного 

процесу з урахуванням положень природного розуміння права. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій обумовлений методологічною основою виконаного 

дослідження, яке полягає у використанні системи філософських, 

загальнонаукових та спеціальних підходів і методів пізнання державно-правових 

явищ і процесів, серед яких одними з основних були такі методи і підходи як 

діалектичний, аксіологічного, були використані логічні методи аналізу і синтезу, 

абстрагування, дедукції та індукції, порівняльно-правовий, правового 

моделювання та ін. 

Виконане Позігун І.О. наукове дослідження сприяє розв'язанню низки 

теоретичних і практичних питань, що має теоретичну та практичну значущість, 

комплексно висвітлює верховенство права як принцип адміністративного процесу 

з урахуванням положень природного розуміння права. Дисертація містить всі 

необхідні для такого дослідження компоненти. Об’єм опрацьованих дисертантом 

матеріалів свідчить, що дисертант провів дослідження обраної теми на високому 

науковому та методичному рівні, що дало змогу сформулювати самостійні та 

оригінальні висновки і пропозиції, які виносяться на захист. 

Разом з тим, поряд із зазначеними позитивними моментами, які характеризують 

роботу, існує ряд дискусійних питань:  

1. У тексті дисертації авторкою неодноразово використовуються терміни 

«rule of law» «правовладдя», «верховенство права». І хоча авторкою частково 

пояснюється чому вона вживає данні терміни, однак, на нашу думку, повною 

мірою залишається незрозумілим: чи ототожнює авторка явища, що позначаються 

наведеними термінами? 

2. Авторка виокремлює 3 принципи адміністративного процесу: верховенство 

права; відкритість та прозорість; оперативність. Цілком погоджуємось з позицією 

авторки щодо недоцільності додаткового виокремлення принципів законності та 

дотримання прав людини, оскільки вони охоплюються змістом принципу 

верховенства права. Однак при цьому залишається відкритим питання: чи є 

наведений авторкою перелік принципів адміністративного процесу вичерпним, чи 

передбачає авторка можливість наявності спеціальних принципів 

адміністративного процесу. Так, наприклад, Закон України «Про Національну 

поліцію» додатково до вище згаданих принципів передбачає наявність й інших 

принципів діяльності органів Національної поліції, які не охоплюються змістом 

принципу верховенства права, зокрема політичної нейтральності, безперервності, 

взаємодії з населенням на засадах партнерства. Крім того, доцільно було би 

приділити більше уваги розкриттю змісту принципу оперативності. 

3. Також у висновках авторка пропонує взяти за основу розуміння принципу 
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верховенства права рішення Європейським судом з прав людини. Така думка 

потребує додаткового обґрунтування, зважаючи на те, що наведені акторкою 

складові принципу верховенства права Європейським судом з прав людини та 

Венеційської комісії мають певні відмінності. 

Зазначені тези носять дискусійний характер і не впливають на загальну 

позитивну оцінку роботи, аналіз змісту якої свідчить про самостійність і цілісність 

проведеного дослідження, його актуальність, належний науковий рівень і теоретичне 

та практичне значення. 

Таким чином, викладене вище дозволяє вважати дисертацію Позігун Інни 

Олександрівни на тему: «Верховенство права як принцип адміністративного 

процесу в Україні та державах континентального права» є завершеним 

самостійним дослідженням, яке відповідає вимогам пп. 10, 11 Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, має наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення результатів та може бути рекомендована до 

розгляду і захисту у спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

 

Калаянов Д.П. доктор юридичних наук, професор: пропоную перейти до 

наукової дискусії. 

Коропатов О.М. кандидат юридичних наук, доцент: Позігун Інни 

Олександрівни розкрила тему дослідження в повному обсязі, в своїх відповідях 

показала ґрунтовні знання дослідженої тематики. Пропонується рекомендувати 

роботу до захисту в спеціалізованій вченій раді. 

Томіна В.Ю. кандидат юридичних наук, доцент: Тема дослідження дійсно 

дуже актуальна, адже податки та збори це кошти нашого міста. Дисертація 

містить всі необхідні для такого дослідження компоненти. Загалом моя думка 

стосовно дослідження є позитивною і я підтримую зазначену рекомендацію. 

Ярмакі Х.П. доктор юридичних наук, професор: Інна Олександрівна під час 

наукового пошуку використала основні методи дослідження: серед яких одними з 

основних були такі методи і підходи як діалектичний, аксіологічного, були 

використані логічні методи аналізу і синтезу, абстрагування, дедукції та індукції, 

порівняльно-правовий, правового моделювання. В своїй сукупності зазначені 

методи забезпечили можливість вирішення поставлених завдань для досягнення 

мети дослідження. Тема дослідження достатньо розкрита. 

Пишна А.Г. кандидат юридичних наук: Звернула увагу на те що робота є 

цікавою та актуальною, і як будь-яка наукова робота містить дискусійні питання. 

Так не зовсім зрозуміло, як рішення Європейського суду з прав людини в 

конкретних справах впливають на правову політику в державі. Підтримую думку 

про рекомендацію дослідження до подальшого захисту в разовій спеціалізованій 
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вченій раді. 

Грохольський В.Л. доктор юридичних наук, професор: В цілому робота 

ґрунтовна, дисертант послідовно розкриває сутність проблематики та пропонує 

авторські шляхи вирішення. З урахуванням рекомендацій рецензентів робота 

безумовно рекомендується до захисту в разовій спеціалізованій вченій раді 

Одеського державного університету внутрішніх справ. 

Афонін Д.С. кандидат юридичних наук: Дисертантка плідно попрацювала, 

робота є виваженою, структурованою. Від фахового семінару та виступу         

Позігун І.О. залишилось позитивне враження. 

Калаянов Д.П. доктор юридичних наук, професор: відмітив, що йому дуже 

сподобалась доповідь Позігун І.О. відносно результатів її дослідження, 

впевненість під час відповідей на запитання. А також підсумував, що загалом 

робота залишає позитивне враження і, незважаючи на ряд дискусійних моментів, з 

урахуванням рекомендацій рецензентів, є завершеним дослідженням.  

Дисертація Позігун Інни Олександрівни на тему: «Верховенство права як 

принцип адміністративного процесу в Україні та державах континентального 

права»  відповідає вимогам пп. 10, 11 Тимчасового порядку присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. № 167, може бути рекомендована до розгляду і захисту у 

спеціалізованій вченій раді на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 081 «Право». 

 

 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації на тему: «Верховенство права як принцип адміністративного 

процесу в Україні та державах континентального права»,  поданої на 

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах зміни вітчизняної 

правничої парадигми у контексті долучення до західної традиції права та, 

відповідно, імплементації західних правових концептів правової держави, 

верховенства права, принципу пропорційності та ін. суттєвого переосмислення 

потребують окремі положення адміністративно-правової теорії, зокрема, ті, яким 

іманентний світоглядний характер, які визначають основоположні ідеї щодо 

адміністративного процесу (особливо зважаючи на розгляд європейською 

правничою наукою сучасної демократії саме через процесуальний аспект). 
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Протягом останніх десяти років у закони, предметом регулювання яких є 

організація та діяльність органів правопорядку були внесені зміни, зокрема щодо 

визнання верховенства права як принципу їх діяльності. 

Верховенство права є складним і багатогранним феноменом, епістемологія 

якого здійснювалась зарубіжними вченими. До недавнього часу вітчизняні 

науковці інтерпретували його переважно як верховенство закону чи верховенство 

правового закону, що суттєво спотворювало сутність досліджуваного явища. При 

цьому і самі принципи сприймались не як приписи, що здійснюють регулюючий 

вплив на суспільні відносини, а як програмні декларації, які потребують 

формалізації у поточному законодавстві. Аргументація прийняття рішення 

зводилась до віднайдення у нормативно-правових актах юридичної норми без 

обґрунтування мотивів і підстав її застосування, урахування фактичних обставин 

справи, що суперечить принципам юридичного процесу та не сприяє формуванню 

України як демократичної, соціальної, правової держави. Означене зумовлює 

актуальність дослідження принципів адміністративного процесу і, зокрема, 

принципу верховенства права. 

Окремі аспекти верховенства права як принципу адміністративного процесу 

були предметом дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців. Питання 

принципів адміністративного процесу та сутності окремих з них знайшли своє 

відображення у працях В.Б. Авер’янова, М.Р. Аракеляна, О.М. Бандурки, 

В.Л. Грохольського, А.В. Денисової, А.М. Колодія, А.Т. Комзюка, 

М.В. Корнієнка, О.І. Корчинського, Р.О. Куйбіди, Є.В. Курінного, А.М. Кучука, 

В.Г. Перепелюка, С.М. Перепьолкіна, С.П. Погребняка, С.В. Потапенка, 

О.П. Рябченко та ін.  

Верховенство права як принцип права аналізували Т.Я. Багрій, 

М.С. Братасюк, С.П. Головатий, А.Г. Карась, М.І. Козюбра, М.В. Корнієнко, 

О.Г. Крижова, А.М. Кучук, Л.О. Макаренко, В.В. Копча, Н.М. Онищенко, 

П.М.Рабінович, О.А. Росоляк та інші. 

Окремо слід згадати працю С.П. Головатого «Верховенства права», яка стала 

першим у вітчизняній правничій науці монографічним дослідженням сутності і 

змісту такого складного феномену, яким є верховенство права. Оригінальність 

роботи відзначається, у першу чергу, використанням оригінальних творів 

мислителів, вивченням першоджерел, предметом пізнання яких було однойменне 

явище. Водночас, С.П. Головатим здійснено теоретико-правовий і філософсько-

правовий аналіз верховенства права без акцентування уваги на адміністративному 

процесі. 

Однак, на сьогодні в Україні не проводилось комплексне дослідження 

верховенства права саме як принципу адміністративного процесу, зокрема в 

умовах відходу вітчизняної правової доктрини від нормативістського розуміння 

права до природного, за якого основною цінністю є людина, її життя і здоров’я, 
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недоторканість і безпека. Попередніми дослідниками не достатньою мірою 

урахована практика Європейського суду з прав людини щодо розуміння змісту та 

значення верховенства права у національній та міжнародній системах права. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розкриття змісту та 

сутності верховенства права як принципу адміністративного процесу та 

розроблення на цій основі науково-обґрунтованих пропозицій з імплементації 

принципу верховенства права в національну систему права. 

Реалізація поставленої мети зумовлює необхідність вирішення таких завдань: 

- з’ясувати стан сучасного наукового дослідження  верховенства права як 

принципу адміністративного процесу; 

- визначити методологію і категоріально-поняттєвий апарат дослідження 

верховенства права як принципу адміністративного процесу; 

- розкрити зміст поняття принципів адміністративного процесу та провести їх 

дескрипцію; 

- охарактеризувати принципи адміністративної процедури в державах 

континентальної системи права; 

- висвітлити зміст верховенства права;  

- з’ясувати співвідношення принципу верховенства права з окремими 

принципами адміністративного процесу; 

- висвітлити європейський досвід імплементації принципу верховенства права в 

адміністративний процес; 

- визначити напрямки удосконалення імплементації верховенства права в 

адміністративному процесі в Україні. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в умовах 

реалізації правовладдя в адміністративному процесі. 

Предметом дослідження є верховенство права як принцип 

адміністративного процесу в Україні та державах континентального права. 

Методи дослідження. У дисертації використано сукупність сучасних 

принципів, підходів та методів наукового пізнання. Зокрема, дослідження 

ґрунтується на принципах усебічності та повноти, об’єктивності пізнання 

правових явищ. 

Складний характер верховенства права обумовив використання низки 

епістемологічних підходів: діалектичного (який дозволив розглянути 

верховенство права у його ґенезі та взаємодії з іншими принципами 

адміністративного процесу (розділи 2 і 3)), аксіологічного (що обумовлено 

іманентністю верховенству права ціннісних характеристик; верховенство права 

може бути адекватно пізнане лише у межах природного розуміння права з 

властивими йому цінностями). Важливе місце в структурі методології зайняв 

системний підхід, який дозволив висвітлити систему принципів 

адміністративного процесу (розділ 2).   
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Окрім цього у процесі дослідження були використані логічні методи аналізу і 

синтезу, абстрагування; дедукції та індукції, завдяки яким з’ясовано теоретико-

методологічну основу гносеології верховенства права як принципу 

адміністративного процесу (розділ 1), визначено напрями удосконалення 

імплементації верховенства права в адміністративному процесі в Україні (підрозділ 

3.2) і висвітлено зміст понять, що складають предмет дослідження, 

сформульовано висновки. 

Порівняльно-правовий метод було використано для проведення 

компаративних досліджень задля з’ясування європейського досвіду імплементації 

принципу верховенства права в адміністративний процес (підрозділ 3.1). Метод 

правового моделювання застосовано для дослідження моделі верховенства права 

як принципу адміністративного процесу. 

Емпіричну основу дослідження склали рішення національних судів та 

Європейського суду з прав людини, у яких відображено сутність і зміст принципу 

верховенства права. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота є 

однією із перших у вітчизняній юриспруденції дисертацією, у якій комплексно 

висвітлюється верховенство права як принцип адміністративного процесу з 

урахуванням положень природного розуміння права. У дисертації сформульовано 

нові положення, висновки і рекомендації, зокрема: 

а) уперше: 

- сформульовано авторські визначення понять адміністративного процесу та 

принципів адміністративного процесу: під адміністративним процесом слід 

розуміти урегульовану адміністративно-правовими нормами діяльність 

спеціально уповноважених державою органів щодо розгляду обставин і фактів, 

які ґрунтуються на праві та спричиняють юридичні наслідки та яка закінчується 

прийняттям акту застосування норм права; під принципами адміністративного 

процесу слід розуміти основоположні ідеї, які визначають його сутність та 

спрямованість, аксіологічний аспект та є обов’язковими до реалізації 

відповідними органами публічної влади та їх посадовими особами; 

- обґрунтовано, що принцип верховенства права є не окремою 

основоположною ідеєю, що визначає зміст та спрямованість адміністративного 

процесу, а цілою низкою вимог до організації та здійснення адміністративного 

процесу, що і обумовлює його роль та місце серед принципів адміністративного 

процесу; 

- виокремлено такі форми імплементації принципу верховенства права в 

межах адміністративного процесу в державах континентальної системи права: 

створення та ефективне функціонування судової системи, яка забезпечує 

реалізацію права на справедливий суд; неухильне виконання посадовими особами 

органів публічної влади своїх повноважень; недопущення зловживання 
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повноваженнями органами публічної влади, у тому числі запобігання підміні 

однієї процесуальної дії іншою, кримінального процесу адміністративним тощо, 

належного обґрунтування дій щодо обмеження людських прав; громадський 

контролю за діяльністю органів публічної влади, пов’язаної з обмеженням 

людських прав; гармонізація правопорядку в часі та юридична визначеність 

правових актів;  

- обґрунтовано необхідність визначення як напрямів удосконалення процесу 

імплементації принципу верховенства права ідеологічного, науково-практичного, 

нормативно-правового, правозастосовного. У межах нормативно-правового 

напряму запропонована низка змін до національного законодавства, зокрема, 

обґрунтована доцільність доповнення Кодексу України про адміністративні 

правопорушення статтею, яка буде закріплювати верховенство права як принцип 

розгляду справ про адміністративні провадження, а також запровадження 

зарубіжного досвіду (Румунія) щодо визнання як основоположної засади 

адміністративного процесу принципу розумності строків адміністративних 

процедур; 

б) удосконалено: 

- методологію пізнання верховенства права, що ґрунтується на системі 

дослідницьких принципів, підходів і методів та виходить з необхідності 

епістемології the rule of law в межах природно-правового розуміння права та 

інтерпретації його як складного феномену, що слід розглядати як ідею, як 

доктрину, як принцип; 

- типологію наукових джерел, гносеологічним об’єктом яких є принцип 

верховенства права, запропоновано за критерієм предмету пізнання 

виокремлювати наступні групи: 1) наукові роботи, предметом пізнання яких є 

принципи права; 2) наукові роботи, предметом пізнання яких є принципи 

юридичного процесу загалом та адміністративного процесу, зокрема; 3) наукові 

роботи, предметом пізнання яких є верховенство права як принцип загалом і 

адміністративного процесу, зокрема; 

в) дістали подальшого розвитку: 

- положення про іманентність принципам адміністративної процедури в 

державах континентальної системи права внутрішньодержавного і 

несистематизованого характеру (до кінця ХХ ст.) та міжнародний і кодифікований 

характер (з кінця ХХ ст.); 

- підхід, за якого до складових верховенства права відносяться: 1) законність, 

в тому числі прозорість, підзвітність і демократичний порядок прийняття законів; 

2) правова визначеність; 3) заборона сваволі; 4) доступ до правосуддя в 

незалежних і неупереджених судах, в тому числі судовий контроль за 

адміністративними актами; 5) дотримання людських прав; 6) заборона 

дискримінації і рівність перед законом; 
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- ідеї про необхідність доповнення верховенства права принципами 

відкритості та прозорості, а також оперативності, які у комплексі дозволяють 

реалізувати конституційні приписи про людину як основну соціальну цінність, 

народ як джерело влади, обов’язок держави утверджувати людські права. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостійно. Усі 

висновки є результатом особистих досліджень. У статті «Legal Clinical Education: 

Ukrainian Experience» авторським доробком є положення щодо верховенства 

права як фактору удосконалення правничої діяльності у контексті клінічної 

правничої освіти. Результати досліджень співавторів, викладені у науковій статті, 

у дисертації не використано. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і висновки 

дисертації апробовано на 7 наукових заходах, зокрема: науковому семінарі 

«Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» (м. 

Дніпро, 18-19 квітня 2019 року), V Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення 

діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» (м. Черкаси, 

12 березня 2020 року); ХІІ міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової 

держави» (м. Одеса, 26 березня 2020 р.), міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблемні питання правоохоронної та правозахисної діяльності в 

контексті євроінтеграційних тенденцій» (м. Одеса, 27 березня 2020 року), 

міжнародній науково-практичній конференції «Реалії та перспективи розбудови 

правової держави в Україні та світі» (м. Суми, 29 травня 2020 року), VІІ 

Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Стан та перспективи 

розвитку адміністративного права України» (м. Одеса, 06 листопада 2020 р.), 

круглому столі «Конституція як акт установчої влади народу: аксіологічний, 

онтологічний та гносеологічний виміри» (м. Суми, 19 травня 2021 року). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Робота виконана відповідно до Концепції Загальнодержавної програми адаптації 

законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схваленої 

Законом України від 21 листопада 2002 року № 228-IV, Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5/2015; Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016-2020 роки (напрям, «Єдність прав людини, 

демократії та верховенства права як основоположних цінностей сучасного світу 

(світоглядно-методологічні аспекти)»), затвердженої постановою Загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., комплексної 

теми наукових досліджень Одеського державного університету внутрішніх справ 

«Пріоритетні напрямки розвитку реформування правоохоронних органів в умовах 

розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний номер 
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0116U006773) та наукових теми кафедри адміністративної діяльності поліції 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Адміністративно-правове 

забезпечення публічної безпеки і порядку органами Національної поліції» 

(державний реєстраційний номер 0120U002154) та кафедри адміністративного 

права та процесу Одеського державного університету внутрішніх справ 

«Забезпечення прав, свобод і інтересів людини в сучасних умовах 

адміністративно-правовими засобами» (державний реєстраційний номер 

0121U109272). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження верховенства 

права як принципу адміністративного процесу (акт впровадження від 04 жовтня 

2021 року); 

– правотворчості – для вдосконалення правотворчої діяльність у 

адміністративно-правовій сфері; 

– правозастосовчій діяльності – для вдосконалення діяльності суб’єктів 

адміністративного процесу щодо впровадження принципу верховенства права; 

– навчальному процесі – при викладанні адміністративного права, 

адміністративного процесу  у закладах вищої освіти (акт впровадження від 28 

вересня 2021 року). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (196 найменувань на 19 сторінках), 2 додатків на 7 сторінках. Повний 

обсяг роботи – 214 сторінок, з яких основний текст – 173 сторінки. 
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правотворення та правозастосування. мат-ли наук. семін. (м. Дніпро, 18-19 

квітня 2019 року). Дніпро: ДДУВС, 2019. С. 114-115. 

2. Позігун І. О. Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод як джерело адміністративного права. Організаційно-управлінське та 
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Характеристика особистості здобувача. Позігун І.О. у 2015 році закінчила 

Одеський державний університет внутрішніх справ і отримала повну вищу освіту 

за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістр.  

З 2015 року по теперішній час працює в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ. На сьогодні займає посаду провідного фахівця докторантури та 



18 

 


	ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
	СЛУХАЛИ:
	ВИСНОВОК
	Статті в наукових фахових виданнях України:

