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пов’язана з реалізацією таких його загальних засад кримінального процесу, як 

незмінність складу суду, розумні строки кримінального провадження, 

безпосередність дослідження доказів, речей і документів. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена тим, що 

незважаючи на загалом значний обсяг наукових напрацювань з проблем 

діяльності суду, питання, пов’язані з моментом, підставами та процесуальним 

порядком призначення запасного судді у кримінальному провадженні, обсягом 

його повноважень, межами активності у діяльності з дослідження обставин 

кримінального провадження, у т. ч. після заміни запасним суддею основного 

судді, усе ще залишаються невирішеними, окремі з них не отримали 

достатнього висвітлення у науці кримінального процесу. Зазначене обумовлює 

актуальність обраної проблематики та необхідність проведення комплексного 

дослідження, в якому на основі єдиної доктринальної концепції було б 

визначено процесуальний статус запасного судді та особливості його діяльності 

у кримінальному процесі України.  

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Сформульовані в дисертації та 

публікаціях дисертанта наукові положення, висновки та рекомендації, 

спрямовані на удосконалення чинного кримінального процесуального 

законодавства, в цілому є обґрунтованими та переконливими. Їх теоретичний 

фундамент становлять наукові положення та дані, одержані як вітчизняними, 

так і зарубіжними дослідниками у сфері кримінального процесу та інших 

галузей правових знань, перелік яких наведений у списку використаних джерел. 

При цьому дисертант використовував не лише вітчизняне законодавство та 

наукові праці вітчизняних авторів, а й зарубіжне законодавство (Республік 

Білорусь, Казахстан, Грузія, Азербайджан та Молдова) а також інших країн 

англо-американської та романо-германської правових сімей, міжнародно-

правові акти. 

Результати дисертаційного дослідження Оксюти Т.Г. є науково 

обґрунтованими, їх достовірність підтверджується правильно обраною 
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методологічною базою та досить репрезентативною емпіричною базою, яка 

представлена даними офіційної слідчої та судової статистики (звіти та 

узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, практика Європейського суду з прав людини) за період з 

2013 по 2017 рр.; дані опитування 218 респондентів (82 суддів, 73 прокурорів, 

63 адвокатів), проведеного у Волинській, Дніпропетровській, Київській, 

Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях, а також 

практичним досвідом роботи дисертанта на посаді судді. 

Структура роботи забезпечує логічну послідовність викладення 

матеріалу та засвідчує системний характер наукового дослідження. Об’єкт і 

предмет дослідження визначені вірно. Об’єкт дослідження визначений як 

кримінальні процесуальні правовідносини, що виникають у процесі реалізації 

повноважень запасним суддею у судовому провадженні України. Предметом 

дослідження є процесуальний статус запасного судді у судовому провадженні 

України. Вказані об'єкт і предмет дослідження окреслюють проблемні питання 

процесуальної регламентації діяльності запасного судді у судовому 

провадженні України. 

Перелік обраних для дослідження питань, змістовне описання в 

авторефераті та дисертації викладеного матеріалу дає в цілому можливість 

встановити сутність і значення вивчених проблем та вказує на зв’язок даного 

дослідження із відповідними програмами, планами.  

Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки 

України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 р. № 

287/2015, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015, Плану заходів з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні, затвердженої Указом 

Президента України 08 квітня 2008 р. № 311/2008. 
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Тему дисертації затверджено Вченою радою Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 01 липня 2014 р. (протокол №3). 

Здобувачем вдало й коректно сформульовано мету дослідження, яка 

полягає у розробці та обґрунтуванні положень теоретичного та практичного 

характеру, що розкривають сутність процесуального статусу запасного судді у 

судовому провадженні, а також у розробці науково-обґрунтованих 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації його 

повноважень. 

Достовірність і новизна наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційному дослідженні та які 

виносяться на захист. 

Про достовірність наукових положень та висновків, що з них випливають, 

свідчить всебічна і глибока їх аргументація дисертантом не лише даними науки 

кримінального процесуального права, зокрема доктринальними підходами її 

попередників у дослідженні теоретичних питань та проблем з’ясування 

процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні України, які 

знайшли своє втілення та вирішення як у самому вченні, так і в правотворчій та 

правозастосовній практиці змагального кримінального провадження. При 

цьому ці доктринальні підходи детально проаналізовані дисертантом, і або 

сприйняті ним з поглибленою аргументацією, або неприйняті з наведенням 

переконливих аргументів та з проекцією на нормативне регулювання діяльності 

запасного судді у кримінальному провадженні. 

Дослідження ґрунтується на використанні дисертантом широкого спектру 

загальнонаукових та спеціально наукових для правових досліджень методів 

пізнання (стор. 11-12), які у своїй сукупності забезпечують достовірність 

одержаних результатів. Результати дослідження були апробовані на наукових 

та науково-практичних форумах. Достовірність одержаних результатів 

підкріплюється і достатньо репрезентативною емпіричною базою, зібраною і 

проаналізованою дисертантом (стор. 12-13). Тому сумніватись у достовірності 

одержаних результатів не доводиться.  
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Методи дослідження, використані дисертантом у роботі, дали 

можливість сформулювати положення, висновки і рекомендації, що 

характеризуються новизною. Прикладний характер дослідження дозволив 

авторові сформулювати пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності 

судового кримінального процесу у випадках залучення до участі у ньому 

запасного судді. Тепер щодо новизни одержаних результатів. 

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній 

науці кримінального процесу комплексним монографічним дослідженням 

проблемних питань процесуального статусу запасного судді у судовому 

провадженні України. На основі дисертації сформульовано низку нових 

концептуальних у теоретичному розумінні та важливих для юридичної 

практики положень і висновків, які виносяться на захист. 

Заслуговують на увагу, зокрема, наступні положення наукової новизни 

дисертації, сформульовані у роботі. Автором вперше:  запропоновано авторське 

поняття запасного судді як судді, який займає штатну суддівську посаду в суді 

відповідної інстанції, призначається за ухвалою суду у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час та перебуває в залі 

судового засідання протягом судового розгляду; виокремлено етапи судового 

провадження, на яких можливе залучення запасного судді до участі в 

кримінальному провадженні; визначено обставини, які складають зміст поняття 

«значний час» як фактичної підстави для призначення запасного судді, до яких 

відноситься: складність кримінального провадження, кількість учасників 

кримінального провадження, спосіб здійснення судом своїх повноважень, 

можлива втрата повноважень суддею (тяжка хвороба судді; досягнення 

пенсійного віку; перехід на роботу в інші органи влади; обрання на виборні 

посади тощо); обґрунтовано необхідність передбачення у КПК України прав 

запасного судді, зокрема, з дозволу головуючого під час судового розгляду 

ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються судом; уточнювати 

обставини при дослідженні письмових та речових доказів; запропоновано 

передбачити можливість заміни призначеного запасного судді іншим суддею, 
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який визначається в порядку, встановленому частиною 3 статті 35 КПК України 

у разі виникнення обставин, які унеможливлюють його подальшу участь у 

кримінальному провадженні. 

Крім того, в дисертаційному дослідженні удосконалено ряд наукових 

положень, які у значній мірі покращують сучасні знання про: сучасний стан та 

методологічні засади наукового дослідження статусу запасного судді у 

кримінальному провадженні України; закордонний досвід призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні; гарантії його повноважень; 

підстави та процесуальний порядок призначення та зміст повноважень 

запасного судді у кримінальному провадженні України; наслідки призначення 

та особливості оцінки запасним суддею доказів. 

Дістали подальшого розвитку: наукові ідеї щодо поділу гарантій 

реалізації повноважень запасного судді на загальні (незалежність та 

недоторканність суддів, особливий порядок його призначення, обрання, 

притягнення до відповідальності та звільнення, недоторканність та імунітет 

судді та ін.) та специфічні – особливий порядок участі у дослідженні обставин 

кримінального провадження та у оцінці доказів; підходи щодо поділу підстав 

призначення запасного судді на правові та фактичні; наукова аргументація 

щодо доцільності внесення змін до ст. 320 КПК України у частині 

передбачення можливості проведення повторно окремих процесуальних дій 

лише на вимогу заміненого судді. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні основи 

дослідження процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні 

України» слушно зазначається, що наукове осмислення у кримінальному 

провадженні як статусу запасного судді, так і гарантій, змісту його 

повноважень, підстав, процесуального порядку та наслідків його призначення у 

судовому провадженні, обмежується лише окремими публікаціями. В зв’язку з 

чим, наголошено на необхідності теоретико-прикладного комплексного 

дослідження проблем процесуального статусу запасного судді (підрозділ 1.1). 

Автором у підрозділі 1.2 досліджено міжнародні стандарти здійснення 
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кримінального судочинства за участю запасного судді: право на справедливий 

суд у кримінальному провадженні; розумні строки; незмінність складу суду; 

безсторонність суду; безпосередність дослідження показань, речей і 

документів; оцінка доказів. З’ясовано, що реалізація цих міжнародних 

стандартів у кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен 

значний час, здійснюється такими суб’єктами як основний суддя (колегія 

суддів) та призначений у кримінальному провадженні запасний суддя. 

Констатовано наявність у законодавстві окремих країн колишнього 

СРСР (Республік Казахстан, Грузія, Азербайджан та Молдова) норм, якими 

визначені повноваження судді, який до того перебував у статусі запасного, 

щодо ініціювання проведення процесуальних дій у кримінальній справі. 

Зазначається, що положення законодавства вказаних країн можуть бути 

враховані при подальшому удосконаленні КПК України, зокрема, в частині 

законодавчого визначення виключної можливості основного судді, який до 

заміни перебував у статусі запасного, ініціювати повторне проведення 

процесуальних дій. 

У другому розділі дисертації «Повноваження запасного судді та їх 

реалізація у судовому провадженні України» розкрито гарантії повноважень 

запасного судді у кримінальному провадженні, з’ясовано підстави та 

процесуальний порядок призначення запасного судді у судовому 

кримінальному провадженні, визначено зміст його повноважень. 

У підрозділі 2.1 з наведенням достатньої кількості аргументів 

наголошується, що відсутність легального визначення поняття запасного судді 

як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин, ускладнює розуміння 

процедури його залучення до участі в кримінальному провадженні. 

Обґрунтовано необхідність доповнити статтю 3 КПК України «Визначення 

основних термінів Кодексу»  пунктом 23-1, який викласти в наступній редакції: 

«запасний суддя – суддя, який займає штатну суддівську посаду в суді 

відповідної інстанції, призначається за ухвалою суду у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час та перебуває в залі 
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судового засідання протягом судового розгляду». Наведено аргументацію 

наділення запасного судді правом заперечувати з приводу заявленого щодо 

нього відводу, а також ставити уточнюючі запитання особам, які допитуються 

судом з дозволу головуючого; уточнення обставин при дослідженні письмових 

та речових доказів.  

У підрозділі 2.2 дисертант прийшов до переконання, що єдиною 

правовою підставою для призначення запасного судді у судовому провадженні 

є процесуальне рішення, викладене у відповідній ухвалі суду: 1) про 

призначення підготовчого судового засідання, або 2) про призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні (у разі вирішення цього питання 

на стадії підготовчого судового засідання, або до початку судового розгляду за 

клопотанням його учасників). У разі відмови в задоволенні клопотання про 

призначення запасного судді, про це зазначається у відповідній ухвалі про 

відмову або про призначення судового розгляду на підставі обвинувального 

акту. 

Крім того, на основі проведеного аналізу судової практики автором 

виокремлено обставини, які слід враховувати при вирішенні питання про 

наявність підстав для призначення запасного судді у кримінальному 

провадженні. Про можливу тривалість кримінального провадження можуть 

свідчити такі обставини - складність кримінального провадження, кількість 

його учасників, можлива втрата повноважень суддею (тяжка хвороба; 

досягнення пенсійного віку; перехід на роботу в інші органи влади; обрання на 

виборні посади тощо). Наявність зазначених обставин складає єдину, визначену 

у ст. 320 КПК України, фактичну підставу для призначення запасного судді – 

значний час для проведення кримінального провадження. 

Науковцем у підрозділі 2.3 визначено, що кримінальними 

процесуальними гарантіями повноважень запасного судді у кримінальному 

провадженні є регламентовані кримінальним процесуальним законодавством 

умови його діяльності, які слугують успішному здійсненню правосуддя. До 
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загальних гарантій повноважень запасного судді, які властиві повноваженням 

усіх суддів, слід віднести незалежність суддів при розгляді кримінальних справ, 

недоторканість, неможливість затримання, обрання запобіжного заходу, 

особливий порядок притягнення до юридичної відповідальності та ін. 

Специфічною гарантією повноважень запасного судді є передбачена законом 

процедура його діяльності у здійсненні правосуддя, яка характеризується 

особливим порядком участі у дослідженні обставин кримінального 

провадження та у оцінці доказів. 

У третьому розділі дисертації «Правові наслідки призначення 

запасного судді у кримінальному провадженні України» розкрито наслідки 

призначення запасного судді у кримінальному провадженні, визначено 

особливості його участі у кримінальному процесуальному доказуванні. 

На підставі аналізу КПК України та даних опитування обґрунтовано 

необхідність визначення місця перебування запасного судді у залі судового 

засідання – поруч з основним складом суду (навпроти запасного судді має бути 

табличка з надписом «Запасний суддя») (78 %) та вимог щодо зовнішнього 

вигляду – мантії та нагрудного знаку (81 %). Такі вимоги є обов’язковими з 

огляду на те, що він є представником судової влади (підрозділ 3.1). 

Автором запропоновано передбачити можливість заміни запасного іншим 

суддею у разі виникнення обставин, які унеможливлюють його подальшу 

участь у кримінальному провадженні. При цьому, вказується на наділення 

правом новопризначеного судді, який замінив запасного, ознайомитись з ходом 

судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в 

розпорядженні суду (85 % опитаних). У зв’язку з цим, запропоновано 

доповнення КПК окремою статтею 320-1 «Заміна запасного судді». 

Дисертантом у підрозділі 3.2 Обґрунтовується, що незважаючи на 

переважаючий характер опосередкованого пізнання, запасний суддя має 

здійснювати й безпосереднє пізнання, яке може полягати у постановці з 

дозволу головуючого уточнюючих запитань особам, які допитуються судом 

(75 % опитаних), в уточненні обставин при дослідженні письмових та речових 
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доказів (77 % опитаних). Безпосереднє сприйняття досліджуваних у судовому 

засіданні обставин кримінального провадження дає можливість без зволікань 

продовжити судовий розгляд у разі заміни запасним суддею основного та, за 

наявності обставин, з’ясування яких потребує повторного проведення слідчих 

(розшукових) дій - ініціювати їх проведення. 

Підкреслено, що внутрішнє переконання судді має спиратися на 

сприйняті обставини кримінального провадження як у статусі запасного судді, 

так і статусі основного (у разі заміни ним основного). Таке внутрішнє 

переконання може реалізуватись у прийнятті відповідних процесуальних 

рішень виключно з набуттям запасним суддею статусу основного судді на 

підставі оцінки як кожного доказу окремо, так і всіх доказів у їхній сукупності 

та взаємозв’язку, з позиції їх належності, допустимості, достатності й 

достовірності. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Основні положення та висновки, 

сформульовані в дисертаційному дослідженні, опубліковано у 9 наукових 

публікаціях, з них: 4 – у фахових виданнях України, 1 – у міжнародному 

науковому виданні, 4 – у збірниках тез доповідей на міжнародних науково-

практичних конференціях. 

Практична значимість результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації використовуються в: 

– законодавчій діяльності – для удосконалення норм чинного 

кримінального процесуального законодавства України, якими регламентовано 

повноваження запасного судді у судовому кримінальному процесі (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у законотворчу 

діяльність Верховної Ради України від 29 січня 2018 р.); 

– практичній діяльності – під час розроблення та вдосконалення  

нормативно-правових актів, методичних рекомендацій з питань регламентації 

процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні України (акт 
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впровадження Головного слідчого управління Національної поліції України від 

22 січня 2018 р.); 

- у навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні 

навчальних дисциплін «Актуальні проблеми кримінального процесу України», 

«Актуальні проблеми кримінального судового провадження», «Актуальні 

проблеми забезпечення законності судових рішень», а також у науково-

дослідній роботі аспірантів і викладачів (акт впровадження в навчальний та 

науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 25 січня 2018 р.). 

Викладене вище може бути підставою для загальної позитивної оцінки 

дисертації Оксюти Т.Г. «Процесуальний статус запасного судді у судовому 

провадженні України» як самостійного наукового дослідження з актуальної й 

важливої для науки та практики проблеми. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, оформлення. 

Зміст дисертації цілком відповідає заявленій дисертантом науковій 

спеціальності, робота пройшла належну апробацію. Дисертація є самостійною, 

завершеною роботою, написана науковим стилем. Основні положення 

дисертації ідентично викладені в авторефераті. Висновки і пропозиції, 

сформульовані у дисертації, переважно знайшли свій ідентичний виклад у 

публікаціях з теми дисертації і є вагомим внеском дисертанта у розвиток науки 

кримінального процесу, а також цінним порадником для правників у сфері 

кримінального процесу.  

Оформлення дисертації та автореферату в цілому відповідає 

встановленим МОН України вимогам. Наукові положення, висновки та 

рекомендації викладені стисло, чітко, що забезпечує легкість і доступність їх 

сприйняття.  

Водночас, не зупиняючись більш детально на загальній позитивній 

оцінці роботи в цілому, дисертація містить окремі дискусійні питання, які 

потребують додаткової аргументації чи роз’яснення здобувачем під час 

прилюдного захисту, зокрема:  
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1. На стор. 48 дисертації та 8 автореферату здобувачем цілком слушно 

акцентовано увагу на дотриманні у кримінальному провадженні суддями у 

своїй діяльності такого міжнародного стандарту, як здійснення судочинства у 

розумні строки. Не викликає сумнівів, що зазначений міжнародний стандарт є 

основоположним у кримінальних провадженнях, для проведення яких потрібен 

значний час. Однак, на думку офіційного опонента, принаймні у описовій 

частині автореферату слід було детальніше зупинитись на сутності вказаного 

стандарту, адже рішення ЄСПЛ демонструють та запроваджують широкий 

підхід до його тлумачення, а з огляду на предмет дослідження, читача цікавить, 

насамперед, дотримання зазначеного принципу у контексті призначення у 

кримінальному провадженні запасного судді. 

2. Стосовно суто теоретичних аспектів одержаних здобувачем 

результатів, то певні запитання є до понятійно-категоріального апарату 

дослідження, авторського бачення його ключових понять. Це відноситься, 

насамперед, до «гарантій повноважень запасного судді у кримінальному 

провадженні», яким присвячений окремий підрозділ з аналогічною назвою. Тут 

дисертант, на нашу думку, не до кінця «впорався» з поставленим завданням, 

оскільки чітко не визначив необхідні у цих випадках структурні елементи 

поняття: зміст, тобто ознаки, які відображають якість досліджуваного явища і 

відрізняють його від інших схожих явищ (приміром, від «механізму реалізації 

повноважень запасного судді у кримінальному провадженні»); обсяг - 

сукупність явищ, на яку поширюється це поняття. У висловленому контексті 

було б доцільно, щоб під час захисту дисертант чіткіше пояснив суть 

сформульованих в дисертації таких положень. 

3. У дисертаційній роботі автор передбачає можливість заміни запасного 

судді іншим суддею у разі виникнення обставин, які унеможливлюють його 

подальшу участь у кримінальному провадженні. На думку офіційного опонента, 

під час публічного захисту потребує обґрунтування точка зору щодо 

доцільності наділення правом новопризначеного судді, який замінив запасного 

суддю, ознайомитись з ходом судового провадження та матеріалами 
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кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду. Адже, як 

видається, аргументів щодо вказаної пропозиції у дисертаційному дослідженні 

та авторефераті наведено недостатньо. Крім того, чи не буде зазначене 

положення суперечити принципу безпосереднього дослідження показань, речей 

і документів таким суддею? 

4. Відповідно до ч. 1 п. 23 ст. 3 КПК України суддя – голова, заступник 

голови, суддя Верховного Суду, Апеляційного суду АРК, апеляційних судів 

областей, міст Києва та Севастополя, районних, районних у містах, міських та 

міськрайонних судів, які відповідно до Конституції України на професійній 

основі уповноважені здійснювати правосуддя, а також присяжний. Під час 

здійснення відбору присяжних у суді у відповідності до ст. 387 КПК України 

обов’язково відбирається двоє запасних присяжних, які постійно перебувають 

під час судового провадження та до ухвалення вироку можуть бути включені до 

складу основних присяжних. У зв’язку із цим, на думку офіційного опонента, в 

роботі недостатню увагу приділено дослідженню питання щодо 

процесуального статусу запасного присяжного, оскільки на відміну від 

судоустрійного законодавства в процесуальному аспекті така особа прирівняна 

до судді, про що свідчить ч. 1 п. 23 ст. 3 КПК України. 

5. У додатках, наведених наприкінці дисертаційного дослідження, окрім 

порівняльної таблиці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо удосконалення 

процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні України)», 

доречно було б надати обґрунтування запропонованих змін. Як уявляється, 

формулювання «додатків» у такому «форматі» надало б можливість краще 

сприйняти пропозиції, висловлені автором у основному тексті дисертаційного 

дослідження. 

Висновок про відповідність дисертації вимогам Міністерства освіти 

і науки України. Проте, зазначені зауваження і побажання не вичерпують 

дискусії й щодо інших положень і висновків дисертанта, і яка, очевидно, буде 

продовжена під час захисту. Ці зауваження переважно мають локальний,  
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До спеціалЬованої вченої ради Д  26.001.05 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В І Д Г У К

офіційного опонента кандидата юридичних наук Мірковця Дмитра 

Михайловича на дисертацію Оксюти Тараса Григоровича на тему 

«Процесуальний статус запасного судді у судовому провадженні України», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Опонентом вивчені публікації, автореферат та текст рукопис дисертації, 

що дає підстави стверджувати: дослідження присвячене актуальній темі, яка 

має теоретичне і практичне значення, сприяє розвитку науки кримінального 

процесу.

Актуальність теми дослідження Т.Г. Оксюти є очевидною, оскільки 

впровадження у національне кримінальне процесуальне законодавство 

інституту запасного судді, яке пов’язане із реалізацією принципу (засади) 

раціоналізації діяльності суду, головним своїм призначенням має забезпечення 

належних умов для справедливого, змагального кримінального судочинства, 

здійснюваного у розумні строки. При цьому не йдеться про скорочення 

процедурності або штучного, нічим не виправданого пришвидшення здійснення 

судочинства, що порушуватиме права учасників кримінального провадження, а 

про раціоналізацію процесуального порядку вирішення правового конфлікту в 

межах судового кримінального процесу.

Під час реалізації на практиці положень КПК України, пов’язаних із 

залученням до кримінального процесу такого суб’єкта, як запасний суддя, було 

виявлено низку проблем, що потребують додаткового дослідження і вирішення, 

зокрема: з ’ясування процесуального попялку поизначення запасного судді;

Ступінь актуальності обраної теми дослідження

Відділ діловодства та архіву 
, київського національного університету 
* імен' Тараса Шевченка
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визначення його процесуального статусу (прав, обов’язків, відповідальності); 

окреслення меж активності запасного судді у дослідженні обставин 

кримінального правопорушення тощо.

Як слушно зауважує дисертант, подальше вдосконалення положень науки 

кримінального процесу, чинного кримінального процесуального законодавства 

та практики його застосування щодо процесуального статусу запасного судді є 

досить актуальним та важливим як з точки зору організації діяльності органів 

суду, так і з позиції забезпечення прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження.

На актуальність теми вказує не тільки її практична значущість, а й 

недостатній рівень вивченості досліджуваної проблеми. Стан її* розробки, як 

показує здійснений дисертантом огляд літературних джерел, свідчить, про те, 

що проблеми ефективності діяльності судів у сучасних умовах усе ще 

залишаються предметом гострих суспільних дискусій, окремі з них не отримали 

достатнього висвітлення у науці кримінального процесу. Зокрема, комплексне 

монографічне дослідження процесуальних повноважень запасного судді у 

кримінальному провадженні в умовах дії чинного КПК України та прийняття 

нового Закону України «Про судоустрій та статус суддів» не проводилось.

Зазначені та інші чинники обумовлюють своєчасність теоретичної 

розробки питань, пов’язаних з предметом дослідження, визначають 

актуальність обраної проблематики та необхідність проведення комплексного 

дослідження, в якому на основі єдиної доктринальної концепції було б 

визначено процесуальний статус запасного судді та особливості його діяльності 

у змагальному кримінальному судочинстві.

Тому одержані автором в результаті дослідження висновки та висловлені 

в роботі рекомендації мають важливе значення для вдосконалення чинного 

Кримінального процесуального кодексу України в частині регламентації 

процесуального статусу запасного судді, залученого до участі у кримінальному 

провадженні.
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Викладене спонукає до висновку, що тема дисертаційної роботи 

Т.Г. Оксюти є актуальною і своєчасною, відповідає вимогам сьогодення.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих у  дисертації

Дисертація охоплює положення споріднених правових дисциплін. Це 

дозволило автору в комплексі дослідити основні питання, що виникають у 

розглянутій сфері, і запропонувати власні варіанти їх вирішення. При 

підготовці роботи використано матеріали практично всіх наукових досліджень 

вітчизняних та інших науковців, досвід органів зарубіжної юстиції та наукові 

дослідження зарубіжних вчених.

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 

обгрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, їх вірогідність забезпечені:

-  відповідності предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

паспорту наукової спеціальності 12.00.09 «кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність»;

-  професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що сприяло 

реалізації поставленої мети дослідження, та адекватністю структурно-логічної 

схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ чи підрозділ 

органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його;

-  використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і 

достатнім масивом аналітичних даних;

-  достатньою географією та великою кількістю напрямів в апробації 

отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у тому числі й 

міжнародних.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертації 

підтверджується їх апробацією у відкритому друку, обговоренням на наукових 

конференціях, інших наукових заходах. Одержані здобувачем результати

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/


4

підтверджуються не тільки їх суто науковою значимістю, як певною системою 

здобутих нових знань, що заповнюють наявні з цієї проблеми прогалини в 

теорії кримінального процесу, але й їх практичною значимістю на сучасному 

етапі, зокрема, для вдосконалення чинного національного законодавства в тій 

його частині, що стосується залучення запасного судді до участі в 

кримінальному провадженні.

Дисертація містить низку обґрунтованих пропозицій з удосконалення 

законодавства і практики його застосування у розглянутій сфері. Ознайомлення 

з її змістом, основними публікаціями та з авторефератом дозволяє визнати, що 

мету дослідження виконано. Це знайшло відображення в основних положеннях 

роботи, які сформульовані автором особисто і характеризуються певною 

науковою новизною.

Зокрема, автором уперше:

-  запропоновано авторське поняття запасного судді як судді, який займає 

штатну суддівську посаду в суді відповідної інстанції, призначається за 

ухвалою суду у кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен 

значний час та перебуває в залі судового засідання протягом судового розгляду;

-  виокремлено етапи судового провадження, на яких можливе залучення 

запасного судді до участі в кримінальному провадженні: 1) при призначенні 

підготовчого судового засідання; 2) при проведенні підготовчого судового 

засідання; 3) при вирішенні питань, пов’язаних з підготовкою до судового 

розгляду та розкрито особливості процесуального порядку залучення запасного 

судді до участі у кримінальному провадженні на кожному із виокремлених 

етапів;

-визначено обставини, які складають зміст поняття «значний час» як 

фактичної підстави для призначення запасного судді, до яких відноситься: 

складність кримінального провадження, кількість учасників кримінального 

провадження, спосіб здійснення судом своїх повноважень, можлива втрата 

повноважень суддею (тяжка хвороба судді; досягнення пенсійного віку; перехід 

на роботу в інші органи влади; обрання на виборні посади);
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Автором удосконалено:

-полож ення про те, що рішення про призначення запасного судді у 

судовому провадженні викладається у формі ухвали: про призначення 

підготовчого судового засідання, або про призначення запасного судді у 

кримінальному провадженні (у разі вирішення цього питання на стадії 

підготовчого судового засідання, або до початку судового розгляду за 

клопотанням його учасників);

-наукові ідеї, відповідно до яких при визначенні запасного судді слід 

враховувати вимоги щодо спеціалізації та, у відповідних випадках, наявність 

допуску до державної таємниці;

-  теоретичні положення щодо особливостей сприйняття доказів запасним 

суддею у судовому провадженні та їх впливу на формування внутрішнього 

переконання судді, який був замінений та в подальшому здійснює судовий 

розгляд кримінального провадження;

Також набуло подальшого розвитку:

-наукові ідеї щодо поділу гарантій реалізації повноважень запасного 

судді на загальні (незалежність та недоторканність суддів, особливий порядок 

його призначення, обрання, притягнення до відповідальності та звільнення, 

недоторканність та імунітет судді та ін.) та специфічні -  особливий порядок 

участі у дослідженні обставин кримінального провадження та у оцінці доказів;

-  підходи щодо поділу підстав призначення запасного судді на правові та 

фактичні;

-  наукова аргументація щодо доцільності внесення змін до ст. 320 КПК 

України у частині передбачення можливості проведення повторно окремих 

процесуальних дій лише на вимогу заміненого судді.

Вищезазначене підкреслює як актуальність дослідження Т.Г. Оксюти, так 

і його своєчасність, спрямованість на перспективу у пошуку ефективних шляхів 

удосконалення правового регулювання діяльності запасного судді у 

кримінальному провадженні та практичної реалізації зазначеного інституту у 

кримінальному процесі.
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Формулювання теми, запропоноване автором, свідчить про поглиблення 

наукового пошуку через призму окремих методологічних проблем 

кримінального процесу, що підвищує рівень узагальнення і творчого пошуку 

науковця, доводить його актуальність.

Повнота викладу основних положень дисертації 

в опублікованих працях 

Основні положення та висновки, сформульовані в дисертаційному 

дослідженні, опубліковано у 9 наукових публікаціях, з них: 4 - у  фахових 

виданнях України, 1 - у  міжнародному науковому виданні, 4 - у  збірниках тез 

доповідей на міжнародних науково-практичних конференціях.

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць відповідають вимогам МОН 

України щодо публікацій основного змісту дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук і надають авторові право публічного захисту 

дисертації.

Детальний аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації дає 

підстави констатувати ідентичність автореферату й основних положень 

дисертації. Наведені в авторефераті наукові положення, висновки і 

рекомендації в повному обсязі розкриті й обґрунтовані в тексті дисертації.

Теоретичне та прикладне значення роботи 

На теоретичному рівні дисертація та опубліковані на її основі праці 

дисертанта заповнюють у значній мірі прогалину в дослідженні теми 

процесуального статусу запасного судді у судовому провадженні України, а 

також з урахуванням новітніх як вітчизняних, так і зарубіжних досліджень 

окремих питань зазначеної тематики.

Дисертаційне дослідження Оксюти Т.Г. «Процесуальний статус запасного 

судді у судовому провадженні України» визначається можливістю його 

використання у практичній діяльності органів юстиції під час вирішення 

питання про доцільність залучення запасного судді до участі у судовому 

кримінальному провадженні.

Висновки повністю відповідають сформульованим завданням та змісту
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самої роботи та випливають з її основних положень. Дисертант стисло 

формулює основні результати дослідження, які викладені у тому числі і у 

структурній частині автореферату. На наш погляд, найбільш цінними є ті 

висновки, які стосуються: передбачення у КШС України прав запасного судді, 

зокрема, з дозволу головуючого під час судового розгляду ставити уточнюючі 

запитання особам, які допитуються судом; уточнювати обставини при 

дослідженні письмових та речових доказів; наділення запасного судді правом 

заперечувати з приводу заявленого щодо нього відводу, а також ставити 

уточнюючі запитання особам, які допитуються судом з дозволу головуючого ; 

уточнення обставин при дослідженні письмових та речових доказів; можливості 

заміни призначеного запасного судді іншим суддею, який визначається в 

порядку, встановленому частиною 3 статті 35 КПК України у разі виникнення 

обставин, які унеможливлюють його подальшу участь у кримінальному 

провадженні; щодо права судді, який замінив запасного ознайомитись з ходом 

судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в 

розпорядженні суду, після чого судовий розгляд продовжується. Ці положення 

у поєднанні з іншими теоретичними узагальненнями автора в сукупності 

розв’язують важливе науково-практичне завдання, яке полягає у вдосконаленні 

процесуальної регламентації процесуального статусу запасного судді у 

кримінальному провадженні.

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що кандидатська дисертація 

Оксюти Тараса Григоровича є самостійним і структурно завершеним 

дослідженням, що характеризується єдністю змісту й, безперечно, має 

постульовану саме автором науково-теоретичну та практичну цінність.

Теоретична значущість роботи полягає у теоретико-методологічному 

обґрунтуванні реалізації повноважень запасного судді у кримінальному 

провадженні. Практична значущість одержаних результатів полягає у 

використанні науково-методологічних узагальнень та практичних рекомендацій 

автора у практичній діяльності органів юстиції, у законодавчому, освітньому 

процесі та науково-дослідній діяльності.
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Оцінка змісту дисертації\ її завершеності та відповідності

встановленим вимогам

Дисертація складається із вступу, переліку умовних скорочень, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг роботи становить 241 сторінку, із них основний текст 

викладено на 184 сторінках, список використаних джерел (353 найменування) 

становить 35 сторінок та 5 додатків на 22 сторінках.

Структура дисертації логічно побудована і сприяє розкриттю теми 

дослідження, виконанню поставлених завдань.

Дисертація та автореферат оформлені відповідно до вимог Міністерства 

освіти і науки України, що висуваються до такого роду наукових робіт. Зміст 

автореферату ідентичний основним положенням дисертації,

Зауваэюення та дискусійні положення щодо змісту дисертації

Загалом дисертаційне дослідження здійснено на високому науково- 

теоретичному рівні. Проте, оскільки деякі його положення є дискусійними, що 

пов’язано з означенням дисертантом власної позиції окремих досліджуваних 

проблем, варто зробити певні уточнення, зауваження та рекомендації з метою 

подальшого удосконалення обумовленої проблематики.

1. Беззаперечним позитивом є досліджене у роботі та подане авторське 

визначення запасного судді як судді, який займає штатну суддівську посаду в 

суді відповідної інстанції, призначається за ухвалою суду у кримінальному 

провадженні, для проведення якого потрібен значний час, і перебуває в залі 

судового засідання протягом судового розгляду. Водночас, під час процедури 

офіційного публічного захисту, додаткової аргументації потребує саме такий 

підхід до трактування цього поняття. Адже таке розуміння Т.Г. Оксютою 

запасного судді, на думку офіційного опонента, не повною мірою відображає 

усі характерні ознаки цього суб’єкта та його призначення у кримінальному 

провадженні (зокрема, ким призначається, для чого перебуває в залі судового 

засідання).

2. Віддаючи належне автору в його намаганнях удосконалити
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регламентацію процесуального статусу запасного судді у кримінальному 

провадженні та розкрити правову сутність вказаного інституту, на думку 

офіційного опонента, додаткової аргументації потребує опис характерних ознак 

повноважень запасного судді. Адже, як видається, запасний суддя з моменту 

залучення його до участі у кримінальному провадженні, як суддя, який 

призначається з числа суддів, має процесуальний статус, відмінний від статусу 

інших учасників кримінального провадження.

3. Ознайомлення з текстом автореферату свідчить, що здобувачем 

здійснено досить ґрунтовний аналіз наукової думки щодо процесуального 

статусу запасного судді у судовому провадженні України (підрозділ 1.1). 

Беззаперечною є констатація науковцем відсутності досліджень цієї проблеми 

на монографічному рівні. Проте, як видається, під час опису основних позицій 

підрозділу дисертанту варто було б виокремити ті дотичні питання, які 

досліджуються в науці кримінального процесу в контексті предмету 

дисертаційного дослідження, на підставі чого зробити відповідні висновки до 

підрозділу. Така позиція рецензента підкріплена ознайомленням з текстом 

дисертації, де досліджуються окремі питання, які так чи інакше пов’язані з 

предметом дослідження (підготовче судове засідання, загальні умови судового 

розгляду та ін.).

4. Традиційно у наукових роботах такого виду кожній поставленій задачі 

у дисертації повинен відповідати науковий висновок, що є логічним у 

науковому дослідженні. Не ставлячи під сумнів факт відображення Т.Г. 

Оксютою результатів дослідження у висновках до роботи, а також їх 

відповідність поставленим завданням, водночас у пункті 6 висновків, на думку 

офіційного опонента, варто було б відобразити не тільки наслідки прийняття 

рішення про призначення запасного судді у кримінальному провадженні у 

порядку ст. 320 КГЖ України для самого запасного судді, а й визначити такі 

наслідки для інших учасників судового кримінального провадження 

(обвинуваченого, потерпілого, інших суддів (у разі колегіального розгляду 

справи), та ін.). Як видається, таке змістовне наповнення зазначеного пункту
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висновків повною мірою відобразило б задачу щодо розкриття наслідків 

призначення запасного судді у судовому провадженні, яку ставить дисертант у 

вступі до дисертації та до автореферату.

Наведені вище в основному дискусійні положення не вичерпують всієї 

палітри дискусії, яка без сумніву відбудеться під час захисту дисертації. Проте 

їх наявність, як на нас, жодною мірою не знижує рівень проведеного 

дослідження та його результатів. Висловлені зауваження і побажання не 

применшують загальної високої оцінки рівню виконання дисертаційної роботи, 

її теоретичної цінності та практичної значущості.

Висновок про відповідність дисертації вимогам 

Порядку присудження наукових ступенів

З огляду на актуальність, новизну, важливість одержаних автором 

наукових результатів, їх обґрунтованість і достовірність, а також практичну 

цінність сформульованих положень і висновків вважаю, що дисертаційна 

робота Оксюти Тараса Григоровича на тему «Процесуальний статус запасного 

судді у судовому провадженні України» є самостійним, оригінальним, 

завершеним науковим дослідженням, у якому вирішено актуальне наукове 

завдання - розробку та обґрунтування положень теоретичного та практичного 

характеру, що розкривають сутність процесуального статусу запасного судді у 

кримінальному провадженні України, а також розробку науково-обґрунтованих 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації його 

повноважень.

Робота відповідає вимогам, встановленим до змісту та оформлення 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота Оксюти Тараса Григоровича відповідає вимогам пункту 11 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2015 № 567, а її автор на основі прилюдного захисту
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заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Офіційний опонент -  
заступник начальника відді 
управління розслідуванн 
Головного слідчого упра( 
Національної поліції У к 
кандидат юридичних на Д.М. Мірковець

8ідш<і діловодства1Р чцхіву 
<иівсьх«і' чаціональйого універсшету 

І______ імені Тараса ЦіевчеНка
\
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