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офіційного опонента на дисертацію Волошиної Віти Анатоліївни 
на тему «Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного 

Суду України», подану до захисту на здобуття наукового ступеня

Актуальність обраної теми. Функціонування вітчизняної судової 

системи сьогодні характеризується складними нестабільними умовами її 

соціетального середовища, які значною мірою визначають особливості та 

вектори її розвитку. Незважаючи на триваючі пошуки оптимальної для 

України моделі судової системи, які в процесі реалізації реформ 

перетворюються на контрреформи, існує низка непорушних істин, що дають 

можливість інституту судового захисту, попри все, належним чином 

виконувати покладені на нього функції.

Однією з таких основ, на наше глибоке переконання, є союз «науки та 

судової практики», який спроможний подолати правові колізії, усунути 

прогалини, спрогнозувати розвиток суспільних відносин, сприяючи 

належному та ефективному захисту прав, свобод та інтересів громадян. Це 

актуалізує питання дослідження наукового забезпечення діяльності судової 

системи, яке на вітчизняному просторі здійснюється фрагментарно. З точки 

зору організаційного аспекту наукова діяльність в межах судової системи 

вивчалася лише в контексті окремих розвідок з тематики адміністрування у

кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

(м. Київ, 2016)

судах.
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У свою чергу, цікаво підійти до дослідження цього різновиду 

організаційного забезпечення діяльності суду в контексті окремо взятої 

судової установи, зокрема, Верховного Суду України (ВСУ) як найвищого 

органу в системі судової влади, який покликаний забезпечувати єдність 

судової практики. Виконання цього непростого завдання як ніщо інше 

потребує застосування наукового доробку, оскільки, як зазначають окремі 

вчені, за відсутності однозначного розуміння норм права, опосередкованого 

неясністю чи двозначністю їх змістового навантаження доктрина слугує 

своєрідним «маяком». Таким чином, від якості наукового забезпечення 

діяльності ВСУ залежить ефективність виконання ним повноважень.

Наведене обумовлює необхідність ґрунтовного аналізу науково- 

консультативного забезпечення діяльності ВСУ з позиції його ефективного 

функціонування, що дасть змогу запропонувати оптимальні варіанти взаємодії 

судової практики та наукового надбання в межах роботи найвищого судового 

органу держави.

Ураховуючи викладене вище, актуальність дослідження, проведеного 

Волошиною В. А., не викликає жодних заперечень та зумовлюється багатьма 

чинниками: існуванням у ньому цікавих з наукової точки зору положень, які 

можуть бути використанні в процесі подальшого реформування судової 

системи, і, зокрема, ВСУ; докладними формулюваннями досліджуваних 

понять; пропозиціями, які можливо використати у законотворчій діяльності та 

локальній діяльності як ВСУ, так і інших органів судової влади.

Цінність наукового дослідження полягає у тому, що воно дозволяє 

з’ясувати особливості науково-консультативного забезпечення ВСУ, 

порівняти його існуючі форми, процедури та механізми реалізації, надати 

оцінку існуючому стану законодавчого врегулювання цієї форми 

позапроцесуальної діяльності ВСУ. Задля цього дослідницею опрацьовано 

чималу кількість наукових праць українських та зарубіжних учених, джерела 

міжнародного та національного законодавства.
«

Як зазначено у дисертаційному дослідженні (с. 5-6), воно здійснювалось в 

межах НДР Львівського університету бізнесу та права «Судоустрій,
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прокуратура та адвокатура в євроінтеграційному вимірі». Сама постановка і 

введення у науковий обіг цієї проблеми сприяє її подальшому дослідженню 

іншими науковцями.

Наведене дозволяє дійти висновку, що обрана дисертанткою Волошиною 

В. А. тема дослідження є актуальною з огляду на її наукове та практичне 

значення, зумовлене необхідністю опанування проблем науково- 

консультативного забезпечення діяльності ВСУ та функціонування 

вітчизняної судової системи загалом.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації. Робота, запропонована 

Волошиною В. А., характеризується системним підходом до предмету 

дослідження. Структурно дисертація складається із переліку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, нерозривно 

пов’язаних між собою, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Структура повністю відповідає цілям і задачам дослідження та дозволила 

здобувачці наукового ступеню найбільш повно охопити предмет дослідження, 

а опоненту -  прослідкувати авторський творчий задум, краще зрозуміти логіку 

та послідовність (наступність) виконаного наукового дослідження. 

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного, 

методологічного, філософського спрямувань з проблематики діяльності ВСУ, 

державної служби, менеджменту та судового управління. Список джерел 

налічує 256 найменувань.

Високий ступінь вірогідності і наукової обґрунтованості результатів

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних

наукових методів -  історико-правового, порівняльно-правового, системного

аналізу, формально-логічного, структурно-функціонального та інших. Крім

того, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,

сформульованих у дисертації, визначається й тим, що вони підтверджуються
«

глибоким аналізом чинних правових норм, у тому числі локальних, 

використанням емпіричних даних, і загалом є переконливими. Все це
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дозволило дисертантці сформулювати ряд важливих наукових положень, 

висновків та пропозицій.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у 

питаннях, що нею досліджуються, та забезпечує належний рівень 

обґрунтованості зроблених висновків.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів та полягає, насамперед, у 

тому, що дисертаційна робота є комплексним дослідженням, в якому системно 

проаналізовано заходи науково-консультативного забезпечення діяльності 

ВСУ крізь призму його повноважень як найвищого органу судової вади. 

Положення дисертації ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірними та базуються на теоретичних 

судженнях автора.

До положень дисертації, які, безспірно, мають елементи новизни, 

належать, зокрема, такі результати дослідження: 1) авторське визначення 

поняття «науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду 

України», під яким пропонується розуміти комплексну діяльність, направлену 

на створення необхідних умов для ефективного здійснення ВСУ своїх 

функціональних повноважень, яка є сукупністю консультативних, 

організаційних та інформаційних заходів, що реалізують на постійній основі 

спеціально визначеними суб’єктами; 2) виокремленні дисертанткою 

принципи, функції та гарантії науково-консультативного забезпечення 

діяльності ВСУ; 3) авторські пропозиції щодо внесення змін до Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» з приводу удосконалення правового 

регулювання діяльності Науково-консультативної ради при ВСУ, а також 

запропоноване авторське бачення правового статусу наукового консультанта 

ВСУ, яке втілилося у розробленому дисертанткою проекті посадової 

інструкції наукового консультанта ВСУ; тощо.

Всі ці наукові положення дисертаційного дослідження містять елементи
*

новизни і, без сумніву, є певним внеском у вітчизняну юридичну доктрину.
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Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Одержані автором висновки та пропозиції можуть бути використані 

у законотворчій діяльності, і головне -  у правозастосуванні. Окремі 

положення дисертації можуть бути використані при написанні відповідних 

розділів підручників і навчальних посібників; при викладанні навчальних 

курсів та спецкурсів, у науково-дослідній роботі.

Основні положення дисертації висвітлено в 11 наукових публікаціях, 

серед яких 5 - у  наукових фахових виданнях України, 1 -  у фаховому 

науковому виданні іноземної країни, 5 - у  збірниках тез доповідей на 

міжнародних науково-практичних конференціях.

Зміст автореферату дисертації відповідає її змісту та встановленим 

вимогам.

Зауваження щодо змісту дисертації. Не зупиняючись на досягненнях та 

позитивних моментах виконаної дисертаційної роботи, у цілому позитивно 

оцінюючи рецензовану працю, необхідно звернути увагу на окремі протиріччя 

та спірні положення, які, на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних роз’яснень під час захисту дисертації, зокрема:

1. Сумнівним видається запропонований дисертанткою спосіб 

розширення повноважень ВСУ шляхом надання права Пленуму ВСУ 

скасовувати постанови пленуму вищих спеціалізованих судів щодо 

узагальнення судової практики з мотивів їх невідповідності постановам 

Пленуму ВСУ або невідповідності їх чинному законодавству (с. 37).

Поділяючи думку про те, що існуючий сьогодні у ВСУ інструментарій є 

недостатнім для забезпечення повною мірою його конституційного статусу як 

найвищого органу судової влади в Україні, ми повинні зауважити, що 

розширення повноважень ВСУ повинно відбуватися конструктивним, а не 

деструктивним шляхом. Так, запропонована авторкою конструкція, не 

враховує, що постанови пленуму вищих спеціалізованих судів можуть 

формально не відповідати постановам Пленуму ВСУ, оскільки змістовно є
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актуальнішими за них як у часі, так і з точки зору стану розвитку суспільних 

відносин, що становлять сферу регулювання відповідної постанови.

2. У підрозділі 1.2. дисертаційного дослідження, аналізуючи зміст 

науково-консультативного забезпечення діяльності ВСУ, авторка зосереджує 

свою увагу на процесі консультування як основній складовій науково- 

консультативного забезпечення (с. 47), у зв’язку з чим виділяє види 

консультування.

Однак, з нашої точки зору, зважаючи на обрану Волошиною В. А. тему, 

яка передбачає семантику сполучення «науково-консультативне» необхідно 

було акцентувати увагу, перш за все, на «науковості» як пріоритетній 

складовій цього виду організаційного забезпечення діяльності ВСУ: розкрити 

її зміст і специфіку у ВСУ, донести необхідність, обов’язковість і переваги 

застосування наукового доробку в діяльності ВСУ як найвищого органу 

судової влади, покликаного забезпечувати єдність судової практики. 

Зауважимо, що чинний Закон України «Про судоустрій і статус суддів» оперує 

саме термінологією «наукове забезпечення», а процесуальне законодавство -  

«наукові висновки», що свідчить про першочерговість науки, організаційним 

проявом якої (але не єдиним) може бути консультування.

У зв’язку з цим, диференційовані автором види консультування не 

відображають повноти змісту науково-консультативного забезпечення 

діяльності ВСУ. Не всякі види консультування, що «є застосовними в 

діяльності ВСУ» (стилістика дисертантки) відповідають ознакам науковості, 

так само, як і наукове забезпечення реалізується не лише у процесі 

консультування.

3. Недостатньо обґрунтованим, на нашу думку, є підхід, застосований

дисертанткою при формулюванні принципів науково-консультативного

забезпечення діяльності ВСУ лише крізь призму принципів державної служби,
*

ознаками якої, на її думку, «великою мірою наділена діяльність окремих 

суб’єктів НКЗ» (с. 66).
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Не заперечуючи та не зменшуючи ваги таких, сформульованих 

Волощиною В. А. принципів, як законність, професійність, системність, 

оперативність, повнота та об’єктивність, варто було б, передусім, звернутися, 

на нашу думку, до принципів наукового пізнання. Зокрема, одним із перших, 

слід було б назвати принцип науковості, який передбачає примат об’єктивного 

наукового знання над певними кон’юнктурними інтересами (наукова істина 

повинна бути понад усе), що для сучасних умов функціонування судової 

системи є вкрай актуальним і важливим.

Дослідження принципів науково-консультативного забезпечення 

діяльності ВСУ крізь призму існуючих принципів наукового пізнання значно б 

збагатило би дисертаційну роботу.

4. Ми підтримуємо пропозицію авторки щодо запровадження формування 

складу Науково-консультативної ради при ВСУ (НКР) на конкурсних засадах 

(с. 125), однак із подальшими пропозиціями дисертантки щодо зміни її статусу 

погодися не можемо.

Зокрема, заперечення викликають пропозиції Волошиної В. А. щодо 

введення оплати праці членів НКР із посиланням на норми КЗпП України (с. 

127) та наступні висновки щодо трансформації НКР у складову частину 

апарату ВСУ на правах управління (с. 179).

Слід зазначити, що своєрідний, притаманний лише НКР статус

структурного елементу ВСУ, що не належить ані до його апарату, ані до

суддівського корпусу, обумовлений правовою природою цього органу.

Йдеться про те, що функціонування НКР є проявом громадського контролю у

судовій системі як неодмінної характеристики громадянського суспільства та

характеризується певною незалежністю та можливістю впливу на діяльність

органів судової влади. Крім того, функціонування НКР у легальний спосіб

дозволяє судам залучати ззовні видатних науковців, правників до своєї

юрисдикційної діяльності, які, в свою чергу, здатні запропонувати у доступній
*

зрозумілій формі науково обґрунтовані конкретні механізми, засоби, підходи 

до вирішення актуальних проблем судової практики, правового регулювання
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суспільних відносин. Таким чином, мова йде про використання зовнішнього 

потенціалу, зовнішніх ресурсів, що забезпечує зв’язок судової системи із 

зовнішнім середовищем, даючи можливість їй розвиватися.

Пропонуючи НКР трансформувати у складову частину апарату ВСУ на 

правах управління, дисертантка цього не врахувала, так само, як і не 

врахувала наслідків від реалізації такої пропозиції. Адже у такому разі зникає 

різниця між науковими консультантами, які є працівниками апарату ВСУ та 

державними службовцями, і трансформованою НКР, яка, як управління, стане 

частиною апарату ВСУ, що потребуватиме статусу державних службовців для 

осіб, що перебуватимуть у складі управління, з усіма наслідками реалізації 

норм Закону України «Про державну службу».

Разом з тим, наші критичні зауваження носять дискусійний характер і не 

відносяться до основних, концептуальних положень дисертації, таким чином 

не впливаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що тема дисертації актуальна, 

сформульовані автором висновки і рекомендації є достатньо 

аргументованими, характеризуються науковою новизною і мають не лише 

теоретичне, а й практичне значення.

Таким чином, рецензована дисертація є кваліфікованою науковою 

працею, що містить результати проведених автором досліджень. Нею 

отримано нові науково обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують 

конкретне наукове завдання, що має істотне значення для розвитку 

вітчизняної науки, та полягає у комплексному дослідженні теоретичних, 

правових, праксеологічних засад науково-консультативного забезпечення 

діяльності ВСУ, що має важливе значення для подальшого розвитку судової 

системи України.

У підсумку слід зазначити, що дисертація Волошиної В. А. «Науково- 

консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду України» відповідає 

вимогам п. п. 9, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого
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Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її 

автор, Віта Анатоліївна Волошина на основі публічного захисту заслуговує 

присудження їй наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент:

науковий консультант 
відділу нормативно-правової роботи 
науково-експертного управління 
Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних спр 
кандидат юридичних наук, доцент О. 3. Хотинська-Нор

Шшж/ІсТииаш-/Іср ^ Посвідчую
Управління документального 

забезпечення та контролю
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 
У Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

ВІДГУК
офіційного опонента

на дисертацію Водопійної Віти Анатоліївни 
«Науково-консультативне забезпечення діяльності Верховного Суду 

України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук за спеціальністю

12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокату ра

Актуальність теми дисертації. Судова реформа, що триває в Україні, 

спрямована на створення ефективної моделі судоустрою, яка б відповідала, по- 

перше, світовим стандартам організації та функціонування судів, по-друге, 

потребам українського суспільства та реальним можливостям держави 

забезпечити її функціонування. Вагомим досягненням у проведенні судової 

реформи є прийняття Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд», яким Закон України «Про судоустрій і статус суддів» 

викладено в новій редакції та окреслено напрям новітнього процесу 

комплексних перетворень у судовій системі. Одним із суттєвих новел нової 

редакції, на наш погляд, стало підсилення статусу ВСУ як суб’єкта 

нормотворчої діяльності, що, зокрема, підвищило вимоги до якості рішень 

цього суду. Правова позиція, що формується ВСУ, мас містити доктринальний 

підхід до тлумачення та застосування права. Тому очевидно, що і вимоги до 

якості науково-консультативного забезпечення цього суду значно підвищились.

Крім того, на підставі Указу Президента України від 03 березня 2015 року 

№119/2015 «Про Конституційну комісію», Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015, 

сформульовано основні заходи реформування, одним із яких визначено

упровадження механізмів досягнення більшої єдності вої практики. Одним
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з інструментів якого і виступає саме науково-консультативне забезпечення 

ВСУ.

Але слід зазначити, що в науці бракує комплексних фундаментальних 

досліджень специфіки науково-консультативного забезпечення ВСУ, вимог до 

її якості, механізмів та суб’єктів здійснення і т.п. Еїсе вищезазначене свідчить 

про актуальність та своєчасність даного дисертаційного дослідження, а його 

наукова новизна є безсумнівною.

Належна ступінь обгрунтованості та достовірності наукових 

результатів. Висновки та рекомендації, що містяться в дисертації, достатньою 

мірою аргументовані та достовірні, достатньою мірою апробовані та 

грунтуються на достатній науковій та емпіричній базі, власному досвіді роботи 

дисертантки в ВСУ. Методологічною основою дослідження стали 

загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами наукового пошуку для 

отримання об’єктивних та достовірних результатів. Це забезпечується вдалим 

застосуванням широкого спектра фундаментальних принципів, законів і 

категорій діалектики; критичним аналізом вітчизняних і зарубіжних 

законодавчих та інших нормативних положень щодо науково-консультативного 

забезпечення роботи найвищого суду держави; системним підходом до 

виявлення прогалин сучасного вітчизняного законодавства щодо

організаційних умов роботи органу з компетенцією науково-консультативного 

забезпечення, що впливають на його ефективність.

Особливо слід відмітити методи системного аналізу, діалектичного 

заперечення, моделювання, логічний та іп., які надали змогу комплексно та 

всебічно дослідити проблемні питання організації та функціонування системи 

науково-консультативної підтримки найвищого судового органу країни.

Поставлені задачі, визначення об'єкта, предмета та мети наукового 

пошуку відповідає загальним вимогам. Теоретичні висновки зроблено на основі 

дослідження та узагальнення наукових здобутків ряду галузей знань. Робота 

має відповідну дисертаційном} дослідженню емпіричну базу.
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з
У дисертації комплексно опрацьовано широке коло важливих для теорії 

судоустрою та ефективної організації функціонування судової системи в 

цілому, зроблено ряд теоретичних узагальнень та визначень, запропоновано 

додаткову аргументацію до наукових позицій і тез, нові підходи та авторське 

бачення шляхів подальшого удосконалення законодавчої бази в частині 

науково-консультативного забезпечення роботи ВСУ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній юридичній науці досліджено комплексно -  з позицій теоретичних, 

правових та праксеологічних засад -  специфіка науково-консультативного 

забезпечення діяльності Верховного Суду України, визначено його поняття, 

зміст та функціональне навантаження.

Розділ 1 дисертації присвячено формулюванню теоретико-методологічних 

передумов всього наукового дослідження, адже в цьому розділі дисертантка 

сформулювала поняття, зміст, мету, принципи, функції та гарантії науково- 

консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України та дійшла 

до висновку про складність та важливість НКЗ діяльності ВСУ, якість якого 

здатне суттєво вплинути на ефективність функціонування Верховного Суду 

України, якість його рішень.

Розділ 2 присвячено самому механізму науково-консультативного 

забезпечення діяльності ВСУ, дослідженню проблем практики та прогалинам 

правового забезпечення із одночасним формулюванням конкретних пропозицій 

щодо їх усунення та оптимізації даного напрямку роботи служб Верховного 

Суду України. Зокрема, дисертантка здійснила класифікацію та аналіз форм 

науково-консультативного забезпечення діяльності ВСУ, визначила коло 

суб’єктів, задіяних в науково-консультативному забезпеченні ВСУ, дослідила 

їх статус та обгрунтувала пропозиції щодо організаційного та правового 

удосконалення науково-консультативного забезпечення ВСУ. В цьому розділі 

дисертантка дійшла до важливого для всього дослідження висновку: завдяки 

науково дорадчому забезпеченню здійснення правосуддя ВСУ її членами 

відбувається формування єдиного правозастосування в державі, виявляються та

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

у спосіб судового тлумачення (там, де це можливо) усуваються колізії у 

правовій системі, забезпечується конституційність (шляхом звернення до 

єдиного органу конституційної юрисдикції) законів та інших правових актів 

вищих суб’єктів державної влади в Україні (обставини чого практично 

виявляються у процесі здійснення судочинства судами загальної юрисдикції), 

гарантується справедливе і неупереджене правосуддя на національному рівні 

(стор. 156-157 роботи).

У розділі 3 дисертантка дійшла до справедливого висновку про 

взаємозв’язок науково-консультативного та інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності ВСУ, адже предметом діяльності кожного з зазначених 

напрямків є інформація, яка є хоч і різна за характером, але зміст операцій з 

нею є однаковим -  її аналіз. Тому дисертантка доходить цілком до логічного 

висновку про спільність засад адміністрування науково-консультативного та 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності ВСУ. В цьому ракурсі 

дослідниця робить важливий для науки судоустрою та практики організації 

роботи суду та судової системи в цілому, що адміністрування науково- 

консультативної та інформаційно-аналітичної діяльності у ВСУ є частиною 

загальної політики адміністрування інформаційної (в тому числі і науково- 

консультативної) політики в судовій системі і, зокрема, надана оцінка 

значимості інноваційних технологій в цьому процесі та роль в досягненні 

спільної мети -  забезпечення єдності правозастосування всіх судів. На думку 

рецензента роботи, зроблений висновок та впровадження сформульованих 

авторкою пропозицій сприятиме фундаменталізації Верховного Суду 'як 

єдиного центру координації правозастосування у судовій системі.

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності загалом.

Структура дисертації є цілком логічною. Авторка зосередила увагу на 

загальнотеоретичних питаннях науково-консультативного забезпечення 

діяльності ВСУ, проаналізувала його правові основи, прогалини організації 

роботи з точки зору праксеологічних засад та сформулювала власне бачення 

шляхів оптимізації організації роботи ВСУ в частині науково-консультативного

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/


забезпечення його роботи. На перший погляд може здатися, шо робота 

присвячена дуже вузькій та прикладній проблематиці, але дисертантка робіть 

висновки та пропозиції цінні як для всієї науки судоустрою, так і 

адміністрування всієї судової системи. Робота характеризується системністю, 

послідовністю та логічністю викладення матеріалу, обгрунтованістю висновків 

та власної позиції, чіткістю формулювань, доступністю для сприйняття. 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам. Зміст 

дисертації та автореферату є ідентичними. Це свідчить про те, що авторка 

виконала поставлене завдання з посиланням на широку теоретичну базу, знання 

положень вітчизняного і зарубіжного законодавства, вміння їх всебічно 

аналізувати, переконливо відстоювати власну точку зору, і головне -  

формулювати науковообґрунтовані пропозиції, важливі для практики 

організації роботи суду в цілому, та напрямку науково-консультативного 

забезпечення діяльності ВСУ зокрема.

Значення дисертаційної роботи для науки і практики та 

можливі конкретні шляхи використання результатів дослідження. 

Результати дисертації можуть бути використані для подальшого наукового 

опрацювання відповідної проблематики, а також враховані в процесі 

удосконалення вітчизняного законодавства та правового забезпечення роботи 

ВСУ. Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, вже отримали належну 

оцінку щодо їх значимості для науково-практичної, лравотворчої діяльності та 

навчально-методичної роботи, про шо свідчать відповідні акти впровадження, 

що підтверджує цінність наукового дослідження для науки та практики. 

Результати дослідження можуть бути рекомендовані для врахування при 

розробці правового забезпечення роботи НКР зокрема та взагалі всього 

напрямку науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду.

Про повноту викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, свідчить те, що результати 

дисертаційного дослідження викладені у 11-ти наукових публікаціях, з яких 5 -  

у наукових фахових виданнях України, 1 -  у фаховому науковому виданні
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іноземної країни, 5 - у  збірниках тез доповідей на міжнародних науково- 

практичних конференціях. Структура автореферату повністю відповідає 

структурі тексту дисертації, а його зміст відображає основні положення та 

результати дослідження, які наведені в тексті дисертації.

Разом із тим, дисертація, як і будь-яке наукове дослідження, містить 

окремі дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації або 

пояснень з боку здобувачки під час проведення захисту.

1. Найбільш суттєвим, на думку опонента, є зауваження до 

недостатньої виваженості у ставленні автора дослідження до використання 

операційними термінами. Зокрема, текст дисертаційного дослідження рясніє 

різною термінологією «науково-консультативного забезпечення», «наукова та 

консультативна діяльність», «консультативна діяльність ВСУ», «науково 

дорадче забезпечення», «науково-консультативна підтримка», «науково- 

аналітична та консультативно-дорадча робота», що привертає увагу до 

понятійно-категоріального апарату, який використовувався дисертанткою. І 

хоча на стор. 43-47 роботи дисертантка намагалася визначитись з понятійним 

апаратом, що використовуватиметься нею у роботі, однак одноманітності у 

термінології на наступних сторінках роботи не завжди присутня (див., 

наприклад, стор. і 20).

Тому бажано, щоб підчас публічного захисту дисертантка навела авторське 

визначення науково-консультативного забезпечення діяльності ВСУ та його 

принципове відмежування від, наприклад, науково-аналітичного та 

консультативно-дорадчого забезпечення.

2. На сторінках 12-41 дисертації авторка намагається визначити статус 

Верховного Суду України, однак, на мій погляд, недоліками наукового пошуку 

на даному етапі стало, по-перше, намагання визначити статус державного 

органу через повноваження, а не функції та компетенцію, як це прийнято в 

науці, і, по-друге, недостатнє коректне наведення формулювань, які були 

зроблені вченими за певних умов правового регулювання статусу ВСУ. 

Розуміючи достатню динамічність законодавства щодо закріплення статусу
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ВСУ, вважаємо, що дисертантці слід було більш коректно ставитись до 

наведення точок зору науковців. Оскільки, обсяг роботи незначно, але 

перевищує визначені ДАК вимоги, авторці слід було здійснити редагування 

першого підрозділу роботи саме за рахунок виключення неактуальних на даний 

момент положень.

3. Підтримуючи наукову ініціативу авторки уніфікувати та 

удосконалити правовий статус наукового консультанта структурних підрозділів 

апарату ВСУ, у тому числі шляхом викладення власного бачення посадової 

інструкції наукового консультанта (стор. 101 -  ПО, 238 -  241), маємо 

зауважити, що локальна нормогворчість апарату ВСУ в цьому аспекті є 

динамічною та залежною від структури та штатного розпису апарату ВСУ. 

Тому в загальному масштабі значення науково-консультативного забезпечення 

діяльності ВСУ вона не відіграє суттєвого значення. Натомість, на думку 

опонента, більш доцільніше було б, якби дисертантка, з метою удосконалення 

правового статусу наукового консультанта, запропонувала, щоб у разі 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади наукового консультанта, 

до уваги приймалась спеціальність, за якою проводився захист дисертації на 

здобуття наукових ступенів кандидата чи доктора наук, яка повинна 

перекликатися зі спеціалізацією відповідної судової палати ВСУ.

4. Аналізуючи у підрозділі 2.2 роботи форми науково- 

консультативного забезпечення діяльності ВСУ, дисертантка зосереджує свою 

увагу виключно на документальному вираженні результатів праці наукових 

консультантів і членів НКР, та виділяє такі їх види: 1) аналітичний звіт за 

результатами вивчення наукових підходів; 2) аналітичний огляд; 3) аналітична 

записка; 4) доповідна записка; 5) довідка-доповідь; 6) методичні рекомендації 

(с. 142). Між тим, якщо говорити про форму як зовнішній вираз діяльності, не 

менш важливою поряд із задокументованими результатами є усна форма 

науково-консультативної діяльності, зміст якої складають наукові дискусії, 

обговорення, консультації, що передують письмову оформленню. Саме вони є 

особливо цінними, оскільки усне спілкування суддів і науковців дає можливість
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почути один одного, виразити кожному власну думку та позицію, переконати 

один одного і досягти консенсусу. Документ у цьому сенсі завжди буде 

обмеженим інструментарієм. Але навіть розглядаючи виключно документальну 

форму науково-консультативного забезпечення діяльності ВСУ, поза увагою 

авторки залишився такий її вид як науково-експертні висновки відповідних 

структурних підрозділів апарату суду, наприклад, правового управління ВСУ 

чи наукового консультанта відповідного структурного підрозділу апарату. Хоча 

сьогодні вони є однією з найпоширеніших форм вираження наукової думки в 

межах ВСУ, зокрема, щодо законопроектів у сфері правового регулювання 

функціонування судової системи.

5. Досить спірною, на думку офіційного опонента, є пропозиція 

дисертантки щодо зміни статусу НКР та перетворення її на структурну 

складову апарату ВСУ (с. 179). НКР сьогодні є результатом історичного 

розвитку судової системи в контексті формування та еволюції в українському 

просторі концепції громадянського суспільства, отже має своєрідний статус. 

Нівелювати його, означало б вдатися до регресних механізмів; перетворити 

НКР в управління апарату ВСУ означало би позбавити найвищий судовий 

орган можливості використання зовнішнього потенціалу, який сьогодні 

складають видатні науковці держави.

Слід звернути також увагу, що з огляду на запропоновану автором власну 

редакцію ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (с. 87 -  88), де 

НКР значиться як колегіальний консультативний орган, окреслена авторська 

позиція є непослідовною.

Проте, незважаючи на певні дискусійні моменти та критичні зауваження 

(які можна вважати скоріше як рекомендаційними), необхідно зазначити, що 

вони не мають принципового характеру і загалом не впливають на позитивну 

оцінку поданої до захисту дисертації, виконаної в цілому на високому 

науковому рівні, а її результати та зроблені висновки є корисними для науки та 

практики.
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Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Вивчення дисертації Водопійної Віти Анатоліївни дає підстави 

стверджувати, що автором проведено грунтовний науково-правовий аналіз теми 

дослідження, актуальної в теоретичному та практично-прикладному плані, а 

сформульовані рекомендації, пропозиції і висновки, становлять наукову 

новизну і можуть бути предметом обговорення.

Отже, дисертація на тему «Науково-консультативне забезпечення 

діяльності Верховного Суду України» є завершеною працею, в якій отримані 

нові наукові результати та висновки, що у сукупності пропонують варіант 

вирішення наукового завдання, яке полягає у комплексному дослідженні засад 

науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України, в 

тому числі шляхом вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства України з метою підвищення ефективності функціонування 

найвищого судового органу держави.

Представлена робота відповідає вимогам пунктам 9, 1! Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України Аї> 567 від 24 липня 2013 року, а її автор, Волошина Віта 

Анатоліївна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та 

адвокатура.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри організації 
судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного універсн 
імені Ярослава Мудрого
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Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Вивчення дисертації Водопійної Віти Анатоліївни дає підстави 

стверджувати, що автором проведено ґрунтовний науково-правовий аналіз теми 

дослідження, актуальної в теоретичному та практично-прикладному плані, а 

сформульовані рекомендації, пропозиції і висновки, становлять наукову 

новизну і можуть бути предметом обговорення.

Отже, дисертація на тему «Науково-консультативне забезпечення 

діяльності Верховного Суду України» с завершеною працею, в якій отримані 

нові наукові результати та висновки, що у сукупності пропонують варіант 

вирішення наукового завдання, яке полягає у комплексному дослідженні засад 

науково-консультативного забезпечення діяльності Верховного Суду України, в 

тому числі шляхом вироблення пропозицій щодо удосконалення чинного 

законодавства України з метою підвищення ефективності функціонування 

найвищого судового органу держави.

Представлена робота відповідає вимогам пунктам 9, 1! Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України Ле 5Ь7 від 24 липня 2013 року, а її автор, Волошина Віта 

Анатоліївна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та 

адвокатура.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри організації 
судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного універсн 
імені Ярослава Мудрого
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