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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Коцкулич Вероніки Вікторівни 
на тему: «Формування професійної правосвідомості судді та 

суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура

Вимоги, які ставляться нормативними і методичними документами щодо 

оцінки дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, насамперед 

стосуються визначення їх актуальності. Вважаємо, що тема даного 

кандидатського дослідження є насправді актуальною виходячи з наступного.

Судова влада є основою правової держави. Це необхідний елемент 

громадянського суспільства, без якого неможливі життєздатність і 

функціонування держави. Головне призначення судової влади - здійснення 

правосуддя на засадах верховенства права та забезпечення кожному права на 

справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією 

і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України.

Ключовим суб’єктом при реалізації функції правосуддя є суддя. У зв’язку 

з цим особливий науковий інтерес становить проблематика дослідження 

професійної правоствідомості судді та суддівського розсуду. Адже, суддівський 

розсуд є елементом свободи судді при вчиненні певних процесуальних дій та 

ухваленні судового рішення. Межі цієї свободи визначаються завданням суду, 

рамками закону та права. Суддівський розсуд сприяє забезпеченню здійснення 

правосуддя. Він є важливим і необхідним елементом судової діяльності. З 

огляду на реформаційні процеси в судовій системі України та необхідність
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відновлення та зміцнення довіри до судової влади в цілому, та професійних 

суддів зокрема, організаційні та праксеологічні аспекти формування 

професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду вимагають якісно 

нового наукового дослідження та обґрунтування з огляду на динамічні суспільні 

відносини та утвердження демократичних засад правосуддя в Україні.

Про актуальність обраної теми дослідження також свідчить її зв’язок з 

науковими програмами, планами. Обраний дисертанткою напрям дослідження 

узгоджується із напрямами Національної стратегії у сфері прав людини, 

схваленої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 5013/2015, 

завданнями Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України 

від 20 травня 2015 року № 276/2015, та Пріоритетними напрямами розвитку 

правової науки на 2016-2020 роки, які затверджені загальними зборами 

Національної академії правових наук 3 березня 2016 року. Дисертаційна робота 

виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» МОН України на 2015-2020 р.р. Тематика 

дослідження є складовою частиною комплексної теми «Конституційне 

будівництво в країнах Центральної Європи у ХХ-ХХІ ст.» (номер державної 

реєстрації 0198Ш07793).

На цих підставах заслуговує схвалення визначення дисертанткою метою її 

дисертаційного дослідження «вирішення наукового завдання, що полягає в 

розробці правових, теоретичних та праксеологічних засад формування 

професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду» (с. 15).

В цьому контексті цілком виправданими є задачі, які здобувачка 

поставила для досягнення вказаної мети: на основі розкриття сутності поняття 

«правова свідомість» визначити поняття «правова свідомість судді» та 

дослідити структуру суддівської правосвідомості; розробити концепцію 

трансформації правової свідомості судді як процесу, обумовленого 

прогнозованими змінами станів суддівської правосвідомості; охарактеризувати 

специфіку здійснення суддівського розсуду у рамках судової дискреції;
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здійснити комплексне дослідження незалежності суддів як умови прийняття 

правомірного рішення суду; здійснити аналіз етичних стандартів правової 

поведінки суддів; охарактеризувати організаційні та праксеологічні аспекти 

професійної підготовки та відбору суддів як важливої складової формування 

правосвідомості судді (с. 15).

Відповідно до поставлених задач дисертаційної роботи об’єкт та предмет 

дослідження визначені правильно.

Обгрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Сформульовані в дисертації та публікаціях (наукових 

статтях, тезах наукових доповідей) В.В. Коцкулч наукові положення, висновки, 

рекомендації в цілому є обґрунтованими і переконливими. Обґрунтованість 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

обумовлені чітким визначенням автором мети та завдань, об’єкта і предмета 

дослідження, забезпечені застосуванням загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового дослідження, зокрема, системно-структурного, типологізації, 

порівняльно-правового, формально-логічного (догматичного), соціологічного, 

статистичного, правового моделювання тощо.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації 

ґрунтуються на положеннях Конституції України та законодавстві України, 

нормативно-правових актах Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, постановах Верховного Суду України, рішеннях Ради 

суддів України, законодавстві зарубіжних країн (Естонської Республіки, 

Королівства Іспанії, Федеративної Республіки Німеччини, Канади, Литовської 

Республіки, США, Португалії, Швейцарської Конфедерації), нормах 

міжнародного права.

Емпіричну базу дослідження становлять: аналітичні матеріали та

статистичні дані Агентства США з міжнародного розвитку (ШАГО), 

Європейської комісії «За демократію через право», Міжнародної асоціації 

юристів (ІВА), Національної школи суддів України, дані, отримані під час 

опитування 300 респондентів (з них 100 членів професорсько-викладацького 

складу юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний
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університет»; 78 юристів-практиків, серед яких судді, прокурори та адвокати; 

122 громадяни, які займаються діяльністю, що не пов'язана з юриспруденцією), 

результати проведеного узагальнення практики ЄСПЛ, Ради суддів України, 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої ради 

правосуддя. У роботі використовувалась статистика досліджень окремих 

американських вчених, що стосується даної проблематики (опитування 50 

юристів та активістів недержавних організацій з України, Молдови та 

Азербайджану).

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у 

питаннях, що досліджувалися, та забезпечує належний рівень обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться в дисертації.

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

виносяться на захист не викликає сумнівів та полягає, перш за все, у тому, що 

дана дисертаційна робота є комплексним дослідженням, в якому системно 

охарактеризовано організаційний та праксеологічний аспекти формування 

професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду. Положення 

дисертації ґрунтуються на об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є 

достовірними та базуються на теоретичних судженнях автора.

Також, про достовірність наукових положень висновків і рекомендацій, 

говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, одержаними дисертанткою 

з наукових праць вітчизняних і зарубіжних правників, судової практики ЄСПЛ 

та ВСУ, практики РСУ, ВРП, ВККС, широким спектром методів пізнання, що 

були використані в ході дослідження. В комплексі ці дані забезпечують 

достовірність одержаних результатів: наукових положень, висновків,

рекомендацій, сформульованих моделей правових норм, прийняття й реалізація 

яких змогла б істотно вплинути на розвиток інституту суддівського розсуду 

(дискреції).

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних науково- 

практичних конференціях. Основні положення та висновки, які містяться в 

дисертації, повно і всебічно відображено в 4 статтях, опублікованих у наукових
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фахових виданнях України (з них 3 статті розміщено в журналах, що включені 

до міжнародних наукометричних баз) і 1 статті -  в іноземному науковому 

періодичному виданні, а також у 7 тезах доповідей на наукових та науково- 

практичних конференціях.

Публікації В. В. Коцкулич за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед в тому, що 

дисертантка в цілому вирішила наукове завдання, що полягає в розробці 

правових, теоретичних та праксеологічних засад формування професійної 

правової свідомості судді та суддівського розсуду (с.182).

Дисертанткою розроблено концепцію трансформації професійної 

правової свідомості судді як процесу безперервного характеру, який 

відбувається у правовій свідомості судді та характеризується послідовною 

зміною станів, що здійснює вплив на ефективність відправлення судочинства, 

функціонування громадянського суспільства та правову систему держави (с.42- 

60).

Автором запропоновано новий підхід до розуміння сутності та ознак 

дефекту правосвідомості судді та вділено його основні види, а саме: фобія 

упущення доказів, правова зарозумілість, надмірна добросердечність, 

невиправдана антипатія до однієї із сторін процесу, психологічна травма у 

минулому, правова зухвалість та правова недбалість (с.56-59).

Здобувачкою запропоновано авторське поняття «дискреційні обов’язки 

судді» під якими слід розуміти міру його належної поведінки, що проявляється 

у здійсненні суддівського розсуду з дотриманням присяги судді (с.78).

Дисертанткою здійснено розмежування понять «дискреційна поведінка» 

та «правова поведінка» судді. Автор зазначає, що правова поведінка 

характеризує дії судді у судовій та позасудовій діяльності, а дискреційна 

поведінка -  це прояв якісних характеристик правосвідомості судді під час 

здійснення дискреційних повноважень. Відповідно, остання правова категорія є 

вужчою за змістом, ніж правова поведінка, оскільки життєдіяльності судді поза 

судом не стосується (с.79).
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Дисертанткою удосконалено: тлумачення дефініції професійної

правосвідомості суддів; визначення поняття ідеальної правосвідомості судді; 

положення про загальні властивості дефекту правової свідомості; пропозиції, 

спрямовані на підвищення рівня професійності суддів.

Також, у дисертаційному дослідженні набули подальшого розвитку: 

підходи до розмежування правової свідомості; наукові погляди про структуру 

професійної правосвідомості судді; наукові підходи щодо поняття корекції 

правової свідомості судді та факторів, що її забезпечують; положення про 

відмінність суддів міжнародних судів від суддів національного рівня в аспекті 

незалежності; концептуальні дослідження суддівського розсуду у рамках 

дискреційних повноважень суду; положення, що стосуються шкали та порядку 

проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді.

Це основні, але далеко не повні наукові положення розроблені 

дисертанткою щодо розробки правових, теоретичних та праксеологічних засад 

формування професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду. 

Немало з них удосконалюють та надають подальшого розвитку організаційним 

та праксеологічним аспектам формування професійної правової свідомості 

судді та суддівського розсуду, оскільки вже вищеперелічених положень 

достатньо для характеристики дослідження як оригінального.

Структурно дисертаційна робота складається з анотації, списку 

публікацій за темою дисертації, вступу, трьох розділів, що містять шість 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Аналіз 

запропонованої дисертанткою структури її дослідження дозволяє відмітити її 

внутрішню єдність та спрямованість на логічне послідовне розкриття обраної 

для дослідження проблематики на теоретичному, нормативному та 

правозастосовному рівнях.

Перший розділ дисертації «Формування професійної правосвідомості 

суддів: загальнотеоретичні засади» присвячений аналізу доктринальних

позицій щодо розуміння сутності та змісту феномена правової свідомості, 

характеристиці елементів професійної правосвідомості суддів та висвітленню 

авторської концепції трансформації суддівської правосвідомості.
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Автором обґрунтовано, що професійна правосвідомість суддів є 

особливою формою суспільної свідомості, яка окреслює ставлення суддів до 

права як окремої категорії представників юридичної діяльності та включає в 

себе сукупність правових принципів, ідей, теорій, концепцій, реальну правову 

поведінку суддів, а також правові настрої та почуття з приводу виконання ними 

своїх професійних обов’язків щодо здійснення судочинства та поза ним

Заслуговує на увагу висновок здобувачки про основні властивості 

деформації правової свідомості судді.

Особливо цікавою видається авторська концепція трансформації 

суддівської правосвідомості, в також можливі шляхи корекції правової 

свідомості судді за допомогою факторів суб’єктивного та об’єктивного 

характеру у їх сукупності.

В другому розділі «Суддівський розсуд та дискреційні повноваження 

суду» досліджується суддівський розсуд в контексті дискреційних повноважень 

суду та висвітлюються концептуальні аспекти незалежності суддів як умова 

прийняття правомірного рішення суду.

Дисертанткою окреслено особливості меж суддівського розсуду. Так, 

межі суддівського розсуду характеризуються такими особливостями: 

передбачають свободу вибору варіанту вирішення справи; є правовими 

обмеженнями такої свободи; є імперативними, тобто нормативно визначеними 

у законодавчих приписах; встановлюються для забезпечення прийняття 

найбільш оптимального судового рішення з урахуванням обставин справи; їх 

існування забезпечує одночасно незалежність суддів під час прийняття 

судового рішення та захист від суддівського свавілля шляхом встановлення 

правових рамок діяльності суддів.

Здобувачкою визначено фактори, які сприятимуть формуванню та 

зміцненню поваги до суду та суддів, зокрема: 1) підтримання авторитету 

судової гілки влади самими суддями шляхом відображення у своїй діяльності 

власних професійних характеристик та дотримання морально-етичних засад, 

визнаних суспільством; 2) надання об’єктивної інформації ЗМІ щодо суддів та 

прийнятих ними судових рішень; 3) підвищення рівня правосвідомості
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*

суспільства, подолання стереотипів та формування довіри до суду; 

4) оскарження судового рішення у порядку, визначеному законом, а не шляхом 

публічного та демонстративного розповсюдження негативної інформації про 

зміст судового рішення чи особу судді; 5) судді, прокурори та адвокати 

повинні будувати свої відносини на основі принципу взаємоповаги.

Слушним є висновок про те, що феномен судової незалежності є 

полісемантичним, оскільки може розглядатись як незалежність судової гілки 

влади; незалежність правового статусу судді; незалежність рішення суду; 

незалежність при здійсненні суддівського розсуду.

Третій розділ «Перспективи підвищення рівня професійної правової 

свідомості в контексті загальних етичних стандартів правової поведінки 

суддів» присвячений дослідженню проблематики етичних стандартів правової 

поведінки суддів, теоретико-правовим аспектам організації професійної 

підготовки та відбору суддів як важливої складової формування 

правосвідомості судді, а також пошуку шляхів підвищення рівня професійності 

суддів.

Заслуговує на увагу аргументація дисертантки про необхідність 

врахування специфіки соціального фактору при призначенні суддів на посади 

місцевого рівня. Як шлях реалізації вищезазначеної пропозиції здобувачка 

розглядає здійснення соціального опитування населення щодо підбору 

кандидатів судді, оскільки це частково може вирішити питання довіри до суду. 

На думку автора, таке опитування може проводитись в електронному режимі як 

«факультативна допомога» у призначенні суддів на посади.

Слушним є висновок автора про те, що чітко визначені критерії відбору 

суддів та вимоги, що пред’являються до осіб, які бажають зайняти посаду судді 

безпосередньо впливають на дієвість судової влади, доступність правосуддя для 

громадян, законність прийнятих суддями рішень.

Оцінюючи структуру дисертації В.В. Коцкулич та зміст структурних 

частин, слід відмітити, що дисертаційне дослідження побудоване як система, 

необхідна не лише для вирішення поставлених на початку дослідження завдань,
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але і для досягнення окресленої мети дослідження. Такий підхід дисертантки, 

на думку опонента, є цілком правильним і заслуговує схвалення.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження В.В. Коцкулич має теоретичне і практичне значення. 

Сформульовані й викладені в роботі висновки та пропозиції є певним внеском у 

розвиток сучасної науки про судову владу та можуть використовуватись у 

таких сферах: науково-дослідній -  для подальшого дослідження

загальнотеоретичних та науково-практичних проблем правової свідомості 

суддів та суддівського розсуду; правотворчій -  для подальшого удосконалення 

чинного законодавства України про судоустрій і статус суддів; 

правозастосовній -  результати дисертаційного дослідження можуть мати 

прикладний характер, пропозиції практичного змісту можуть бути використані 

у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради суддів 

України, Верховного Суду; у навчально-методичній -  при підготовці робочих 

програм, навчальних посібників та підручників (або їх окремих розділів), курсів 

лекцій та опорних конспектів, навчально-методичних матеріалів з юридичних 

дисциплін, що прямо чи опосередковано стосуються вивчення проблематики 

правової свідомості судді та суддівського розсуду, а також питань організації та 

функціонування системи судоустрою, у тому числі при викладанні курсу 

«Судові і правоохоронні органи України», а також спецкурсів: «Судова влада в 

Україні», «Судове управління», «Юридична деонтологія», «Юридична 

психологія», «Основи професійної психології» та ін..

Зрозуміло, що не зі всіма науковими положеннями і висновками у 

дисертації можна беззастережно погодитись. Це дисертаційне дослідження, як 

напевно будь-яке інше наукове дослідження, містить окремі недоліки, 

спірні, недостатньо аргументовані положення, в усякому разі -  з точки 

зору офіційного опонента. Це, власне, й стане предметом дискусії під час його 

захисту. Тож, звернемо увагу на окремі спірні положення, які на наш погляд, 

потребують або додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час 

захисту дисертації.
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1. Дисертантка у розділі 1 «Формування професійної правосвідомості 

суддів: загальнотеоретичні засади» розкриває основні теоретичні положень 

щодо визначення сутності та змісту професійної правової свідомості судді, її 

структурних елементів, а також досліджує трансформацію правосвідомості 

судді. Водночас, в межах даного розділу, на нашу думку, доречно було б 

дослідити питання пов’язані з «суддівським досвідом», зокрема його вплив на 

формування професійної правосвідомості, а також як можливу передумову 

професійної деформації. Адже, суддівський досвід, опосередковуючий 

реалізацію права, це не просто теоретичне осмислення права, а й завжди 

ще практичне його застосування в конкретній, реальній або гіпотетичній 

ситуації. А тому, не слід недооцінювати значення «суддівського досвіду» в 

процесі здійснення професійної діяльності та його вплив на формування 

професійної правосвідомості судді та суддівський розсуд. Отже, вважаємо, що 

під час прилюдного захисту дане питання потребує додаткового висвітлення.

2. Підрозділ 2.1 цього дисертаційного дослідження присвячений 

дослідженню суддівського розсуду в контексті дискреційних повноважень 

судді. На нашу думку, у даному розділі розглядаються переважно питання 

теоретичного характеру, а саме визначено поняття, ознаки, межі та принципи 

здійснення суддівського розсуду, розглянуто поняття «дискреційні права» та 

«дискреційні обов’язки» судді, запропоновано розмежування понять 

«дискреційна поведінка» та «правова поведінка», здійснено співвідношення 

понять «правова свідомість судді», «суддівський розсуд» та «внутрішнє 

переконання судді».

Водночас, питання більш практичного характеру становлять не менш 

вагомий науковий інтерес, ніж теоретичні. Вважаємо, що в межах даного 

підрозділу поряд з іншим, варто було дослідити питання контролю за 

реалізацією дискреційних повноважень та проблематику втручання 

(обгрунтованого та необгрунтованого) у дискреційні повноваження з боку 

органів суддівського врядування, зокрема, ВККС та ВРП (ВРЮ), а також 

проаналізувати практику ВККС та ВРП (ВРЮ) про притягнення суддів до
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дисциплінарної відповідальності в контексті втручання/невтручання у 

дискреційні повноваження судді.

3. Одним з положень яке містить наукову новизну вказано дослідження 

поняття «дискреційні обов’язки» на концептуальному рівні (С.18). Разом з тим, 

у дисертаційному дослідженні здобувачка, надає лише авторське визначення 

«дискреційного обов’язку судді» (С.78-79). Проте, не є доречним вести мову 

про концептуальний рівень чи підхід, запропонувавши лише оригінальне 

визначення певного поняття. Якщо вести мову про дослідження поняття 

«дискреційні обов’язки судді» на концептуальному рівні, потрібно принаймні 

окреслити, які конкретно обов’язки судді слід вважати дискреційними, 

можливо здійснити їх класифікацію, визначити правові підстави дискреції 

обов’язків, запропонувати критерії розмежування «дискреційного обов’язку 

судді» та «загального професійного обов’язку суді» та ін.

Таким чином, представляється, за доцільне під час прилюдного захисту 

роботи визначити остаточне бачення автора щодо визначення поняття 

«дискреційні обов’язки» на концептуальному рівні.

4. Однією з пропозицій автора є внесення змін до положень Кодексу 

суддівської етики, зокрема, включити пункт 2 до статті 19 Кодексу у такій 

редакції (С.144-145, 177, 187) : «Суддя, члени його родини, працівники суду, в 

якому суддя здійснює повноваження по відправленню правосуддя, не повинні 

приймати будь-які блага (подарунки, позики, послуги), які можуть поставити 

під сумнів їх упередженість та правосудність рішення». Водночас, чинне 

законодавство України закріплює принцип індивідуальної відповідальності, а 

тому суддя не може відповідати за дії усіх працівники суду, в якому суддя 

здійснює повноваження по відправленню правосуддя. У зв’язку з цим, 

закріплювати положення котре може стати підставою для дисциплінарної 

відповідальності судді (п.З ч.І ст.106 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», і яке 

не можливо реально виконати, у такій редакції, на нашу думку не варто. Отже, 

така пропозиція дисертантки видається достатньо дискусійною та потребує 

додаткової аргументації під час прилюдного захисту даного дисертаційного 
дослідження.
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Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації положення 

не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при оцінці та захисті 

дисертаційного дослідження. Разом з тим для нас є доведеним фактом, що 

дисертаційне дослідження В.В. Коцкулич заслуговує уваги представників 

правової науки і освіти, суддів та працівників апарату суду, інших 

представників юридичної професії.

Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Формування професійної правосвідомості судді 

та суддівського розсуду: організаційний та праксеологічний аспекти»

відповідає науковій спеціальності 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та 

адвокатура. Воно є самостійним цілісним і завершеним монографічним 

дослідженням, яке вирішує актуальну для правової науки проблему 

розробки правових, теоретичних та праксеологічних засад формування 

професійної правової свідомості судді та суддівського розсуду. 

Дисертаційне дослідження відповідає вимогам пп. 9, 11, 12 Порядку 

присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а його автор -  Вероніка 

Вікторівна Коцкулич -  заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; 

прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент-  

кандидат юридичних наук,
помічник судді патронатної служби управління 
забезпечення роботи другої судової палати

А.В. Біцай
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Спеціалізованій вченій раді Д  26.001.05 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертацію Коцкулич Вероніки Вікторівни 

«Формування професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: 
організаційний та праксеологічний аспекти», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність дослідження передусім зумовлена тим, що саме сьогодні 

Український народ робить колосальні фізичні та духовні зусилля щоб вийти на 

якісно новий рівень своєї соціально-політичної організації, а також гідного 

економічного, правового та культурного рівня розвитку. Проте, на цьому шляху 

постали значні зовнішні та внутрішні перешкоди, які прямо впливають на 

результати вітчизняного державотворення. Спотворена мораль подвійних 

стандартів, як спадок історичного минулого, стала сприятливим ґрунтом для 

вкорінення політичної корупції, економічного хижацтва, не доброчесності 

правоохоронців тощо. За роки вітчизняної незалежності криза в системі 

правосуддя лише загострювалась, а переломний момент, як видається, ще не 

настав. Проте, запит вітчизняного суспільства на справедливий суд є чи не 

найбільшим. Тому, науковий пошук шляхів та методів до започаткування 

вітчизняного справедливого суду, уособленням якого є конкретна людина зі 

своєю свідомістю, рівнем культурного та духовного розвитку, знаннями та 

практичними навиками, вольовими якостями, -  є вкрай актуальним.

Належна ступінь обгрунтованості і достовірності наукових результатів

дисертації забезпечується тим, що дисертантка досить вдало використала в

сукупності методи наукового пізнання. При дослідженні було застосовано

широкий комплекс як загальних так і спеціальних методів, зокрема: системно-

структурний, порівняльно-правового аналізу, формально-логічний (догматичний),

соціологічний, правового моделювання та ін. Аналіз дисертації дає підстави

стверджувати, що Вероніка Вікторівна на належному рівні ^опанувала методи
ВХІД. № Л'/7нЇЇГг ~ ~ ~ \

Від
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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наукового пізнання, що дало їй можливість зробити виважені та науково 

обґрунтовані висновки.

Наукова позиція та сформовані висновки ґрунтуються на аналітичних та 

статистичних даних зібраних під час наукового пошуку.

У роботі в цілому правильно визначено об’єкт та предмет дослідження.

Водночас, за мету дослідження було поставлено розробити правові, 

теоретичні та праксеологічні засади формування професійної правової свідомості 

судді та суддівського розсуду.

Однією із головних переваг представленого дослідження є підхід до аналізу 

поставленої проблеми, який знайшов відображення у структурі роботи. Так, 

найсуттєвіші наукові результати та ступінь їхньої новизни знайшли своє 

відображення у авторських позиціях на сторінках тексту дисертації.

Зокрема, у першому розділі на загальнотеоретичному рівні дослідниця 

розкриває ключові засади, поняття та механізм формування професійної 

правосвідомості суддів. З’ясовуючи поняття професійної правосвідомості судді та 

на основі проведених абстрактних узагальнень авторка пропонує власну 

дефініцію професійної правосвідомості суддів як особливої форми суспільної 

свідомості, яка окреслює ставлення суддів як окремої категорії представників 

юридичної діяльності до права та включає в себе сукупність правових принципів, 

ідей, теорій, концепцій, реальну правову поведінку суддів, а також правові 

настрої та почуття з приводу виконання ними своїх професійних обов’язків щодо 

здійснення правосуддя (с.34).

Розкриваючи структуру правової свідомості, до якої безумовно відноситься 

як правова психологія, так і правова ідеологія, абсолютно правильно здобувачка 

звернула увага і на третій її елемент -  волю індивіда (с.36-37). Так, під правовою 

психологією судді вчена пропонує розуміти емоційне сприйняття суддею 

правових явищ, його правові настрої та почуття щодо здійснення правосуддя, та 

розгляду тієї чи іншої конкретної справи. І з цього приводу правильно звернуто 

увагу на те, що невід’ємними складовими цієї частини правосвідомості судді є 

інтуїція та совість (с.38). Разом з тим, під правовою ідеологією судді, як 

елементом правової свідомості, Вероніка Вікторівна пропонує розуміти
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з
суб’єктивне ставлення судді до чинного законодавства та яка відповідає за 

формування правових цінностей та установок; є сукупністю ідейних концепцій, 

думок, переконань про право та його розвиток.

Вольовий же аспект правосвідомості судді проявляється у його поведінці по 

втіленню норм права в життя і знаходить свій прояв у судовій та позасудовій 

діяльності судді.

На мою думку слушним є авторський підхід згідно якого правова 

психологія та правова ідеологія є суб’єктивною формою вираження правової 

свідомості судді. Будучи своєрідним поштовхом для здійснення певних правових 

дій, вони одночасно є основою формування певної моделі правової поведінки. 

Виділення такого елементу правосвідомості вбачається необхідним з огляду на те, 

що правова поведінка є зовнішньою формою прояву правової ідеології та правової 

психології. Відтак, елементи правової свідомості суддів дослідниця умовно 

поділила за формою прояву на зовнішні (правова поведінка) та внутрішні 

(включає правовому ідеологію та психологію судді) (с.40).

Здобувачка слушно виділяє ключові ознаки правової поведінки суддів, такі 

як: соціальна значимість; суб’єктивність суддівської діяльності; юридична 

регламентованість; передбачає відповідальність як юридичний наслідок (с.40-41).

У роботі ґрунтовно досліджено послідовність трансформаційного процесу 

правосвідомості судді та виокремлено такий аспект предмету дослідження, як 

«ідеал правосвідомості судді», під яким здобувачка розуміє «те, чого не можна 

досягнути, однак до чого неодмінно слід прагнути» (с.42). Такий підхід 

обстоюється тим, що існування поняття ідеальної правосвідомості судді є 

необхідним і вкрай важливим, оскільки суддя, який має сьогодні позитивну 

правосвідомість, однак не самовдосконалюється, завтра стоїть на шляху незнання 

постійно оновлюваного законодавства та судової практики, що породжує 

деформацію його правосвідомості (с.42-43).

Варто погодитись та підтримати авторський підхід стосовно того, що 

правосвідомість постійно перебуває в русі. Тобто правосвідомість або 

розвивається, або деградує (с.44). При цьому, дослідниця доводить, що 

трансформація правової свідомості судді -  це процес безперервного характеру,
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який відбувається у правовій свідомості судді та характеризується послідовною 

зміною станів, що здійснює вплив на ефективність відправлення судочинства, 

функціонування громадянського суспільства та правову систему держави (с.44). 

При цьому вчена справедливо вказує, що трансформація правової свідомості 

суддів є частиною загального процесу трансформації правосвідомості суспільства.

Окремим аспектом роботи стала проблематика стосовно стану професійної 

деформації правосвідомості судді. Зокрема, було правильно загострено увагу на 

явищі деформації правосвідомості у подвійному аспекті: динаміці -  як процесі, і у 

статиці -  як результаті змін у правовій свідомості суддів, що являє собою 

деформовану правову свідомість (с.48). При цьому у роботі виокремлюються 

групи та форми прояву професійної деформації правосвідомості судді. До групи 

професійно-компетентнісної деформації віднесені такі прояви, як правовий 

інфантилізм та правова демагогія. До психологічно-поведінкової ж групи 

відносяться такі прояви, як правовий дилетантизм, правовий цинізм, правовий 

ідеалізм, правовий нігілізм (с.50-55)

Водночас, Вероніка Вікторівна обстоює, що дефект правової свідомості 

судді може характеризуватись сукупністю кількох дефектів; існування дефекту 

завжди означає певний причинно-наслідковий зв'язок: навіть одноразовий прояв 

будь-якого дефекту автоматично тягне за собою зародження деформації; 

наявність будь-якого дефекту має своїм наслідком прийняття неправомірного 

рішення; усунення дефекту як причини зародження деформації сприятиме 

корекції правової свідомості судді.

При цьому у роботі розглядається не тільки проблеми «діагнозу» щодо 

деформації правосвідомості особистості судді, але й питання щодо можливості 

корекції його правової свідомості, як сукупності факторів впливу на 

правосвідомість задля підвищення її рівня та коригування у напрямку до 

ідеального стану (с.58).

У другому розділі, який присвячений феномену суддівського розсуду, було 

розглянуто особливості здійснення суддівського розсуду у рамках судової 

дискреції. У цьому аспекті суддівський розсуд аналізується як повноваження на 

здійснення судової функції, та як свобода вибору у межах, визначених законом
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(межі суддівського розсуду включають безпосередньо свободу здійснення такого 

розсуду та правові обмеження) (с.73).

Авторка виокремлює та розглядає низку «спеціальних» принципів, які 

обумовлюють здійснення суддівського розсуду, зокрема: справедливість,

доцільність, планування, професійний оптимізм, розсудливість, активного 

пристосування, морального зобов’язання перед державою та суспільством (с.75- 

76).

Вероніка Вікторівна виділяє ключові ознаки суддівського розсуду, до яких 

віднесла: оціночний характер; пов'язаність із нормотворчою діяльністю судді; 

присутній при будь-якій формі здійснення судочинства; характеризується 

відносною свободою вибору, яка передбачає наявність меж здійснення такого 

розсуду; здійснення суддівського розсуду безпосередньо пов’язане з 

самостійністю суддів у процесуальному аспекті.

При цьому дослідниця обстоює позицію, у якій вважає, що межі 

суддівського розсуду є нормативно дозволеними рамками суб’єктивного права 

судді на свободу вибору варіанта вирішення справи. Водночас, особливостями 

меж суддівського розсуду є те, що вони передбачають свободу вибору варіанта 

вирішення справи; є правовими обмеженнями для такої свободи; є 

імперативними, нормативно визначеними у законодавчих приписах; 

встановлюються для забезпечення прийняття найбільш оптимального судового 

рішення з урахуванням обставин справи; їх існування забезпечує одночасно 

незалежність суддів під час прийняття судового рішення та захисту від 

суддівського свавілля шляхом встановлення правових рамок їх діяльності (с.85- 

86).

У контексті свого дослідження авторка досить слушно розглядає питання 

внутрішнього переконання судді. При цьому обстоюється позиція стосовно того, 

що внутрішнє переконання -  це процес суб’єктивного сприйняття норм права та 

фактичних обставин справи, що характеризується своєрідним індивідуальним 

перебігом та має значення під час прийняття судового рішення. Формування 

внутрішнього переконання повинно здійснюватись з урахуванням принципу 

вільної оцінки доказів, змагальності сторін, суддівської незалежності та
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неупередженості (с.87). При цьому, на думку здобувачки, внутрішнє 

переконання формується у правовій свідомості судді, а суддівський розсуд -  це 

надане законом право судді вибирати один з варіантів вирішення справи за 

власним переконанням. Зазначені категорії взаємопов’язані, взаємозалежні, однак 

все ж відрізняються за сутністю і змістом. Якщо суддівський розсуд є здебільшого 

правовою категорією, то внутрішнє переконання -  морально-етичною. Хоча і те, і 

інше супроводжується наявністю певних процесів мислення у правосвідомості 

судді (с.89).

Слушним є зроблений дослідницею акцент і на негативні аспекти 

суддівського розсуду. Зокрема, у роботі встановлено, що негативним наслідком та 

крайньою межею суддівського розсуду є суддівське свавілля. Чим більша свобода 

здійснення суддівського розсуду, чим ширші його межі, тим більша вірогідність 

того, що при вирішенні справи буде мати місце суддівське свавілля, що базується 

на зловживанні правом. Широка свобода здійснення розсуду має своїм наслідком 

судову помилку (коли суддя, керуючись власним внутрішнім переконанням, 

внаслідок якихось причин обирає не найбільш правильний варіант вирішення 

справи з альтернативних можливих), а також може призвести до зловживання 

правом на здійснення суддівського розсуду (с.90). Слушним є й твердження того, 

що зловживання правом на здійснення суддівського розсуду -  це перевищення 

допустимих меж процесуальної свободи вибору єдино правильного законного 

варіанта вирішення справи з урахуванням усіх обставин справи (с.91).

На думку дослідниці, існування суддівського розсуду може призвести до 

зловживання суддями своїми правами і навіть до передачі частини законодавчих 

функцій судовій владі; з іншого боку -  можливість застосування суддівського 

розсуду є необхідним критерієм розвитку правової держави та гарантією 

забезпечення ефективності та оптимальності судових рішень (с.91).

Важливою складовою дослідження став теоретичний аналіз питань щодо 

незалежності судді та її впливу на прийняття правомірного рішення суду. Окрім 

іншого, заслуговує уваги питання, яке посталила Вероніка Вікторівна щодо рівня 

незалежності суддів не тільки на національному рівні, але й на міжнародному 

(с.102-103).
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Справедливим видається й теоретичний аналіз щодо розмежування між 

поняттями «судова незалежність» та «незалежність суддів». Ці правові явища 

тісно пов’язані і взаємообумовлені, проте все ж не ідентичні, оскільки мають 

різне смислове навантаження. На думку вченої, судову незалежність варто 

розглядати: у широкому значенні -  як незалежність судової системи у цілому; у 

вузькому значенні -  як судову незалежність кожного окремого суду. Суддівська 

незалежність (незалежність суддів), у свою чергу, буде володіти рисами 

самостійності та неупередженості внаслідок здійснення об’єктивного судочинства 

кожним окремим суддею.

Відтак, незалежність судової влади включає три ключові аспекти: 1) 

незалежність окремих суддів; 2) незалежність окремих судів; 3) незалежність 

судової системи (с.105).

У роботі робиться правильний наголос на тому, що незалежність судової 

гілки влади, і суддів зокрема, є комплексною проблемою. Оскільки співіснувати в 

суспільстві з іншими людьми і бути незалежним від соціуму для судді насправді є 

неможливим. Принцип незалежності має на увазі відносну незалежність судді в 

рамках вирішення конкретного правового конфлікту і абсолютне підпорядкування 

закону під час виконання даної функції. Таким чином, коли йдеться про 

незалежність судді, то маємо на увазі здійснення його функцій як громадянина 

своєї держави, з одного боку, і як носія державної влади -  з іншого (с.118).

Третій розділ роботи здобувачка присвятила перспективам підвищення 

рівня професійної правової свідомості суддів й передусім у контексті загальних 

етичних стандартів їх правової поведінки. Так, аналізуючи та розкриваючи 

сутність етичних стандартів правової поведінки суддів було обґрунтовано, що 

професійна етика судді -  це сукупність моральних принципів та правил правової 

поведінки судді під час здійснення ним своїх функцій по відправленню 

правосуддя та у позасудовій діяльності. Тим самим доводить, що поняття 

«суддівська етика» та «професійна етика судді» є ідентичними (с.128).

Важливим аспектом цієї роботи став аналіз правових норм щодо 

суддівської доброчесності. Так, дослідниця слушно вважає, що доброчесність 

суддів є складовою легітимності судової влади як умови для прийняття
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8
справедливих судових рішень та передумовою довіри громадськості до суду. 

Проте в сучасному контексті нормативного визначення та закріплення поняття 

доброчесності судді та його нормативні наслідки не є чіткими (с. 1 ЗО). При цьому 

авторка ставить низку слушних питань, відповідь на які має визначати 

перспективи подальшого розвитку цього новітнього інституту. Водночас, 

Вероніка Вікторівна проводить слушні паралелі, й зокрема, звертається до таких 

складних соціально-філософських інститутів як «справедливість» та «совість», а 

також правового -  «справедливість судового рішення» (с. 130-132).

Піддаючи дослідженню загальні етичні стандарти правової поведінки 

суддів, у роботі ґрунтовно аналізуються: міжнародні етичні стандарти правової 

поведінки суддів (с. 133-134) та національні нормативи, що визначають етику 

поведінки суддів (с. 134-146). У даному аспекті було правильно залучено, в якості 

порівняння, зарубіжний досвід та дані соціологічних досліджень. Зокрема, у 

роботі доречно використано результати анкетування (с. 137), які провела 

дисертантка, що значно посилює результати її теоретичних узагальнень та 

висновки.

У контексті дослідження авторка звернулася й до аналізу теоретичних та 

практичних положень, що стосуються інституту присяги судді. При цьому 

обстоюється думка, що межі порушення суддею присяги були і залишаються 

нечіткими. Відтак, скасування положення Конституції України щодо звільнення 

судді за порушення присяги не вирішило проблему правової невизначеності щодо 

розуміння сутності та змісту такого порушення (с.140).

Водночас, авторка пропонує низку слушних пропозицій по 

удосконаленню положень Кодексу суддівської етики (с. 145).

Окремий аспект роботи зачіпає теоретико-практичні питання організації 

професійної підготовки та відбору суддів, як важливої складової формування 

правосвідомості судді. Передусім, здобувачка зосередила увагу на віковому цензі, 

що висувається законом до суддів та його впливу на соціально-правову зрілість 

особистості судді (с. 150-153).

У роботі проводиться ґрунтовний науковий аналіз існуючого механізму 

добору та підготовки суддівських кадрів; слушно виявлено існуючі проблеми та
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недоліки цього механізму. Зокрема, авторка вважає, що основними проблемами 

сучасного варіанту відбору та призначення суддів в Україні є: відсутність 

гарантій щодо призначення на посаду відразу після проходження всіх етапів 

відбору, для осіб, що успішно пройшли усі стадії кваліфікаційного оцінювання; 

наявність суб’єктивного елементу «у діалозі» (тобто під час проведення 

співбесіди); необ’єктивність шкали кваліфікаційного оцінювання суддів тощо 

(с.169).

Загалом, здобувачка приділила належну увагу стану дослідження проблем 

формування високоморального та професійного суддівського корпусу в Україні, 

сповна охопивши як вітчизняні, так і зарубіжні дослідження з цієї тематики, що 

дозволило їй сконцентрувати детальну увагу на мало вивчених аспектах предмету 

дослідження. Вагомим позитивом роботи є й уміле ілюстрування існуючих 

правових проблем на прикладах правозастосовної практики та даних соціології 

опитування, що підготувала та провела дослідниця.

Дисертація написана згідно з вимогами наукового стилю української 

стилістики та лексики. Наукові положення, пропозиції та висновки дисертації 

викладені юридично грамотно, чітко та послідовно.

На основі проаналізованого матеріалу можна стверджувати, що 

В.В.Коцкулич вдалося продемонструвати власне розуміння існуючих 

концептуальних проблем формування професійної правосвідомості судді та 

суддівського розсуду.

При цілком правильному підході до дослідження і загалом позитивній його 

оцінці, потрібно висловити і певні дискусійні питання та незначні зауваження. 

Основні з них зводяться до наступного.

1. Видається досить поверхневим аналіз та не досить зрозумілий виклад 

історичної періодизації на сторінках 24 та 25 щодо філософсько-правової думки 

становлення та розвитку поняття правосвідомості. Авторка вдається лише до 

фрагментарного згадування певних історичних етапів, і при цьому не здійснює їх 

наукового аналізу й не з’ясовує їх вплив на розвиток правових уявлень щодо

9

згадуваних періодів.
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2. На мій погляд потребує додаткових пояснень та аргументації позиція 

авторки, яка стверджує, іцо суддя «творить» право, незалежно від того, чи 

наділений він правом тлумачити правові норми. Правотворення має своїм 

наслідком прийняття судового рішення і є результатом діяльності професійної 

правосвідомості судді (с.82).

По-перше, з висловленої тези є незрозумілим, які на думку авторки форми 

судового правотворення можливі поза судовим тлумаченням і взагалі, чи можлива 

судова діяльність без здійснення тлумачення правових норм.

По-друге, складається враження, що на думку Вероніки Вікторівни кожне 

судове рішення є результатом судової правотворчості, а не правозастосування. 

Водночас, Згідно ст.2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (2016 р.) 

на суд покладається завдання забезпечення кожному права на справедливий суд 

шляхом здійснення правосуддя. На мою думку таке забезпечення відбувається 

передусім шляхом правозастосування, і лише у виключних випадках суддя може 

«творити право» шляхом заповнення прогалин у законодавстві, судової 

інтерпретації тощо.

3. Здобувачка пропонує запровадити на факультетах з юридичним фаховим 

спрямуванням навчальну дисципліну «Актуальні проблеми формування 

внутрішнього переконання». Свою пропозицію вона обґрунтовує тим, що «знання 

механізму правильного формування внутрішнього переконання є необхідним для 

будь-якого студента-правника з найбільш поширеною спеціалізацією у цьому 

напрямі -  «правознавство» та кваліфікацією «юрист»» (с.90). При цьому, 

нажаль, дослідниця не навела, хоча б у загальних рисах, напрямки (теми), за 

якими має програмуватися запропонована дисципліна.

Дана пропозиція виглядає досить декларативною. Тому, мені здається 

досить сумнівною ідея щодо запровадження названої вище навчальної дисципліни 

на юридичних факультетах як загальнообов’язкової (с.89).

4. У роботі широко використані результати опитувань суддів, яке були 

проведено на замовлення Агентства США з міжнародного розвитку (118АГО) за
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період 2006-2007 р.р. (с. 109, 111, 113, 115). Видається, що більш як за десять 

років та колосальними соціально-політичними змінами, у тому числі й 

потрясіннями, які пережив та переживає Український народ, дані цього 

соціологічного опитування дещо застаріли. Проте, безперечно, результати цього 

дослідження могли бути використані для порівняльного аналізу із більш 

«свіжими» даними сучасних опитувань, принаймні для з’ясування динаміки тих 

чи інших соціальних процесів. Нажаль, такий порівняльний аналіз був 

проведений не у повній мірі.

5. Здійснюючи порівняльний аналіз проблем політичної незалежності 

суддів, й зокрема законодавчого закріплення членства суддів у політичних 

партіях, Вероніка Вікторівна звернула свою увагу на досвід Швейцарії. Так, 

авторка зазначає, що: «Обов’язковою умовою обрання на суддівську посаду є 

належність до тої чи іншої партії. Як зауважує Рене Бахер, президент 

апеляційного суду землі Базель, за таких умов у  гри державі цілком відсутня 

політизація судової гілки влади. Суддівські посади розподіляються за 

пропорційною системою найбільш впливовими партіями парламенту, однак після 

обрання на посаду суддя повинен припинити членство у партії. Такий 

специфічний спосіб добору суддів у Швейцарії пояснюється тим, гро суддя, як і 

будь-який інший громадянин, має свої політичні погляди, які певнглм чином 

виявляють сприйняття ним різних суспільних явищ. [11]».

При цьому здобувачка висловлює свою незгоду з таким способом відбору 

кандидатів на суддівські посади, оскільки це суперечить, на її думку, принципу 

поділу державної влади.

Вважаю, що позиція дисертантки є більшою мірою емоційною, аніж 

науково аргументованою. Правова система Швейцарської Конфедерації 

формувалася не одне століття, є самобутньою й унікальною у процесі свого 

історичного розвитку. Водночас, юридичний механізм формування суддівського 

корпусу, напевне, задовольняє сучасні потреби цієї держави та не призводить до 

соціально-політичних катаклізмів.
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Натомість, формальне декларування поділу влади та аполітичності 

суддів, у багатьох інших країнах світу, насправді не вирішують проблеми 

політичної залежності судової влади.

Тому вважаю, що дисертантка мала б навести вагомих аргументів та 

обстояти їх, чому Швейцарська Конфедерація має відмовитися від свого 

особливого механізму формування суддівського корпусу.

6. Зважаючи на те, що значна частина роботи присвячена питанням 

підвищення рівня професійної правової свідомості суддів й передусім у контексті 

загальних етичних стандартів їх правової поведінки, хотілося б почути під час 

захисту думку Вероніки Вікторівни щодо можливості проведення 

психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа до кандидатів на 

посаду судді, під час їх відбору та щодо діючих суддів як передбачено, зокрема, 

стосовно працівників Державного бюро розслідувань згідно зі ст.26 Закону 

України «Про Державне бюро розслідувань» (2016 р.).

Водночас, наведені зауваження стосуються лише окремих положень 

дисертаційного дослідження та за своїм змістом мають дискусійний характер, а 

тому суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку роботи.

Вважаю, що ця дисертація є завершеною працею, виконана здобувачкою 

самостійно, містить обґрунтовані та логічно сформульовані висновки. Варто 

відзначити пропорційність подання матеріалу. Основні теоретичні та практичні 

висновки, положення та пропозиції дисертаційного дослідження висвітлено у 12 

опублікованих працях, серед яких 4 статті опубліковано у наукових фахових 

видіннях України (з них 3 статті розміщено в журналах, що включені до 

міжнародних наукометричних баз) і 1 стаття -  в іноземному науковому 

періодичному виданні, а також у 7 тезах доповідей на наукових та науково- 

практичних конференціях.

Опубліковані наукові праці повністю відображають зміст наукових 

положень, висновків та рекомендацій, обґрунтованих у дисертаційному

12
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дослідженні. Автореферат дисертації відображає зміст основних положень 

дисертаційної роботи.

На підставі викладеного можна зробити загальний висновок, що 

дисертаційне дослідження Коцкулич Вероніки Вікторівни «Формування 

професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та 

праксеологічний аспекти», відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12, та 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами), які висуваються до 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура 

та адвокатура.

13
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передусім кадрового. Це пов’язано з тим, що якість правосуддя визначається й 

ставленням суддів до його відправлення. 

У зв’язку з цим, саме суддівський розсуд стає тим засобом, який може 

подолати правову і фактичну невизначеність на шляху до справедливого і 

законного рішення.  

З огляду на зазначене, вважаємо, що тема рецензованого дослідження є 

насправді актуальною.  

У сучасний період суддівському розсуду приділяється багато уваги. 

Однак, незважаючи на високу наукову і практичну цінність праць, які 

висвітлюють проблеми розсуду, вони здебільшого мають галузевий характер, і 

стосуються суддівського  розсуду у кримінальному проваджені. У той час, як 

комплексне дослідження такого поняття як суддівський розсуд при прийнятті 

рішень, його ознаки, види, стадії, межі і границі дозволеної свободи судді, не 

проведено і досі.  

Саме тому, запропонована тема та наведені аргументи на її користь,  

вказують на те, що робота Коцкулич В.В. є значущою та своєчасною.  

 Про актуальність обраної теми дослідження говорить її зв'язок з 

науковими програмами, планами. Дослідження виконано: 1) відповідно до 

плану науково-дослідної роботи кафедри конституційного права та 

порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

МОН України на 2015–2020 р. р. Тематика дослідження є складовою частиною 

комплексної теми «Конституційне будівництво в країнах Центральної Європи у 

ХХ–ХХІ ст.» (номер державної реєстрації 0198U007793). Тему дисертаційного 

дослідження затверджено на засіданні Вченої ради юридичного факультету 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет» (протокол № 2 від 23 квітня 2015 р.); 2) в рамках реалізації 

положень Національної стратегії у сфері прав людини, схваленої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року № 5013/2015, завданнями 

Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 

травня 2015 року № 276/2015, та Пріоритетними напрямами розвитку правової 
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науки на 2016-2020 роки, які затверджені загальними зборами Національної 

академії правових наук 3 березня 2016 року. 

На цих підставах заслуговує схвалення визначення В.В.Коцкулич метою 

її дисертаційного дослідження  вирішення наукового завдання, що полягає в 

розробці правових та теоретичних засад формування професійної правової 

свідомості судді та суддівського розсуду. 

В цьому контексті цілком виправданими є завдання, які дисертантка 

поставила для досягнення вказаної мети: на основі розкриття сутності поняття 

«правова свідомість» визначити поняття «правова свідомість судді» та 

дослідити структуру суддівської правосвідомості; розробити концепцію 

трансформації правової свідомості судді як процесу, обумовленого 

прогнозованими змінами станів суддівської правосвідомості; охарактеризувати 

специфіку здійснення суддівського розсуду у рамках судової дискреції; 

здійснити комплексне дослідження незалежності суддів як умови прийняття 

правомірного рішення суду; здійснити аналіз етичних стандартів правової 

поведінки суддів; охарактеризувати організаційні та праксеологічні аспекти 

професійної підготовки та відбору суддів як важливої складової формування 

правосвідомості судді. 

Відповідно до поставлених завдань дисертаційної роботи об’єкт та 

предмет дослідження визначенні правильно.  

Обґрунтування наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Сформульовані в дисертації  та публікаціях 

дисертантки (наукових статтях, тезах наукових доповідей) наукові положення, 

висновки, рекомендації в цілому є обґрунтованими і переконливими. Їх 

теоретичний фундамент становлять наукові положення, сформульовані 

вченими у галузі філософії, соціології, теорії права і держави, загальної і 

прикладної психології та етики, судоустрою та інших галузей знань, причому 

не лише вітчизняних авторів, але й зарубіжних. Вони ґрунтуються на чинному 

вітчизняному і зарубіжному законодавстві, міжнародних актах, на певній 

емпіричній основі (аналітичні матеріали та статистичні дані Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), Європейської комісії «За демократію через 
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право» (Венеціанської комісії), Міжнародної асоціації юристів (IBA), 

Нaціонaльної школи суддів України, дані, отримані під час опитування 

300 респондентів (різного роду діяльності), рішення Європейського суду з прав 

людини, рішення Ради суддів України, рішення Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів України, рішення Вищої ради юстиції, рішення Вищої ради правосуддя. 

У роботі використовувалась статистика досліджень окремих американських 

вчених, що стосується даної проблематики (опитування 50 юристів та 

активістів недержавних організацій з України, Молдови та Азербайджану). 

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

виносяться на захист. Про достовірність наукових положень та висновків, що 

з них випливають, говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, 

одержаними дисертанткою не лише з правових наук, а й з фундаментальних 

наук: філософії, соціології, загальної і прикладної психології, теорії управління 

тощо; положеннями міжнародних правових актів, судовою практикою 

Європейського суду з прав людини, статистичними даними та узагальненнями 

соціологічних досліджень, широким спектром дослідження різних 

філософсько-світоглядних методів та принципів, підходів (с. 15-16). У 

комплексі ці дані забезпечують достовірність одержаних результатів: наукових 

положень, висновків, рекомендацій, сформульованих моделей правових норм, 

прийняття й реалізація яких змогла б істотно вплинути на розвиток судової 

влади в Україні. 

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів дисертаційного 

дослідження, які доповідались та обговорювались на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах 

(с. 8-9). Основні теоретичні та практичні висновки, положення та пропозиції 

дисертаційного дослідження висвітлено у 12 опублікованих працях, серед яких 

4 статті опубліковано у наукових фахових видaннях України (з них 3 статті 

розміщено в журналах, що включені до міжнародних наукометричних баз) і 1 

стаття – в іноземному науковому періодичному виданні, а також у 7 тезах 

доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. 
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Публікації В.В.Коцкулич за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим у вітчизняній науці комплексним дослідженням правової свідомості 

судді та суддівського розсуду, в якому на новому науковому рівні розкривається 

сутність професійної правосвідомості судді, визначаються та обґрунтовуються 

концептуальні засади здійснення суддівського розсуду у рамках дискреції суду, а 

також перспективи підвищення рівня правосвідомості та професійності суддів у 

контексті загальних етичних стандартів їх правової поведінки. 

Ознайомлення з дисертацією та працями дисертантки дає підставу для 

твердження, що авторкою розроблено концепцію трансформації професійної 

правової свідомості судді як процесу безперервного характеру, який 

відбувається у правовій свідомості судді та характеризується послідовною 

зміною станів, що здійснює вплив на ефективність відправлення судочинства, 

функціонування громадянського суспільства та правову систему держави; 

запропоновано нове бачення сутності та ознак дефекту правосвідомості судді; 

на концептуальному рівні досліджено поняття «дискреційні обов’язки», яке 

відсутнє не лише у чинному законодавстві України, але й окремо не виділяється 

і не пояснюється науковцями (незважаючи на той факт, що судова дискреція 

визначається більшістю сучасних дослідників як повноваження суду); 

визначено ключовими принципами спеціальної підготовки суддів у 

Національній школі суддів України принцип фундаментальності та інтеграції; 

запропоновано враховувати позицію громадян при призначенні суддів на 

посади. 

Дисертанткою удосконaлено тлумачення дефініції пpoфeсiйної 

пpaвoсвiдoмості суддiв як oсoбливої фopми суспiльнoї свiдoмoстi, якa oкpeслює 

стaвлeння суддiв дo пpaвa як oкpeмoї кaтeгopiї пpeдстaвникiв юpидичнoї 

дiяльнoстi тa включaє в сeбe сукупнiсть пpaвoвиx пpинципiв, iдeй, тeopiй, 

кoнцeпцiй, peaльну пpaвoву пoвeдiнку суддiв, a тaкoж пpaвoвi нaстpoї тa 

пoчуття щодо викoнaння ними свoїx пpoфeсiйниx oбoв’язкiв щoдo здiйснeння 

пpaвoсуддя; визначення поняття ідеальної правосвідомості судді як найвищої 
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форми правової свідомості, що являє собою споріднення теоретичної та 

практичної правосвідомості, які у сукупності з високими моральними якостями 

судді здатні забезпечити встановлення об’єктивної істини у справі та винесення 

справедливого судового рішення; положення про загальні властивості дефекту 

правової свідомості, які полягають у наступному: 1) правова свідомість судді 

може характеризуватись сукупністю кількох дефектів; 2) існування дефекту 

завжди означає певний причинно-наслідковий зв’язок: навіть одноразовий 

прояв будь-якого дефекту автоматично тягне за собою зародження деформації, 

оскільки є її першопричиною; наявність будь-якого дефекту має своїм 

наслідком прийняття неправомірного рішення; 3) усунення дефекту як причини 

зародження деформації сприятиме корекції правової свідомості 

судді;пропозиції, спрямовані на підвищення рівня професійності суддів в 

аспекті принципів правової поведінки суддів. 

Авторкою зроблено вагомий внесок у розроблення підходів до 

розмежування правової свідомості на особливі рівні – емпіpичний 

(пoвсякденний) та пpoфесійний, щo xаpактеpизуються pізним oбсягoм знань 

пpo пpавo тoщo.  

Коцкулич В.В. вперше визначено правову психологію та правову 

ідеологію як суб’єктивну форму вираження правової свідомості судді.  

У дисертаційному дослідженні впроваджені наукові підходи щодо 

поняття корекції правової свідомості судді та факторів, що її забезпечують. 

Визначено, що корекція правової свідомості судді – це сукупність факторів 

впливу на правосвідомість судді задля підвищення її рівня та коригування у 

напрямку до ідеального стану.  

Набули подальшого розвитку концептуальні дослідження суддівського 

розсуду у рамках дискреційних повноважень суду. Авторкою аргументовано, 

що, з одного боку, суддівський розсуд знаходиться поза судовою дискрецією, 

оскільки він не закріплений належним чином у законодавстві. З іншого боку, 

суддівський розсуд є інструментом для здійснення дискреційних повноважень 

суду. 

Зроблено вагомий внесок у розвиток положення, що стосуються шкали та 
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порядку проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду судді. 

Це основні, але далеко не повні наукові положення проведеного 

дисертанткою дослідження, що характеризуються науковою новизною, але не 

має необхідності на них зупинятися, оскільки вже перелічених вище положень 

достатньо для характеристики дослідження як оригінального і глибинного.  

Структурно дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Аналіз запропонованої 

дисертанткою структури її дослідження (визначення й співвідношення змісту, 

вступу, розділів та їх підрозділів, висновків) дозволяє відмітити її внутрішню 

єдність та спрямованість на логічно послідовне розкриття обраної для 

дослідження проблематики на теоретичному, нормативному та 

правозастосовному «рівнях». 

Розділ 1 «Формування професійної правосвідомості суддів: 

загальнотеоретичні засади» складається з двох підрозділів та присвячений 

розкриттю основних теоретичних положень щодо визначення сутності та змісту 

професійної правової свідомості судді, її структурних елементів, а також 

дослідженню трансформації правосвідомості судді як послідовного безперервного 

процесу. 

Розділ 2 «Суддівський розсуд та дискреційні повноваження суду» 

складається з двох підрозділів, в яких здійснюється розгляд суддівського 

розсуду в контексті дискреційних повноважень суду, досліджується 

незалежність судді як умова прийняття правомірного рішення суду.  

Розділ 3 «Перспективи підвищення рівня професійної правової 

свідомості в контексті загальних етичних стандартів правової поведінки 

суддів» складається з двох підрозділів, у яких досліджуються етичні стандарти 

правової поведінки суддів, теоретико-правові та прикладні аспекти 

професійного відбору суддів, вимоги до кандидатів на посаду судді, а також 

шляхи підвищення рівня професійності суддів.  

Необхідно відмітити, що при написані роботи авторкою був вивчений та 

проаналізований великий обсяг нормативної та спеціальної літератури (301 

джерело), в тому числі  праці вчених інших країн мовою оригіналу, що 
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дозволило авторці провести науково обґрунтований аналіз досліджуваної 

проблеми. Зміст дисертаційного дослідження свідчить про те, що                            

Коцкулич В.В. використана належна й достатня за обсягом загальнотеоретична 

і спеціальна література за темою її дисертаційного дослідження, проаналізоване 

спеціальне регулятивне законодавство України та інших країн у порівняльно-

правовому аспекті. Дисертантка проявила належне вміння критично 

аналізувати положення використаних нею теоретичних і нормативних джерел. 

Особливо звертає на себе увагу системний підхід до аналізу проблемних 

питань дослідження.  

Заслуговують схвалення авторські підходи щодо визначення професійної 

правосвідомості суддів як особливої форми суспільної свідомості; 

структуровано правосвідомість судді за відповідними елементами, що дає змогу 

більш глибоко і точно проаналізувати це явище; досить вдало визначено, що 

саме правова психологія, правова ідеологія та правова поведінка судді є цими 

структурними елементами правосвідомості судді; проаналізовано причини та 

етапи деформації правосвідомості судді; поряд із поняттям «дискреційне право 

судді» виокремлено таке поняття як «дискреційний обов'язок судді»; 

запропоновані підходи для досягнення високого рівня професійності 

суддівського корпусу в Україні  як необхідної складової ідеального 

суддівського розсуду. 

 Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження Коцкулич В.В. має теоретичне і практичне значення. По-перше, 

отримані авторкою науково обґрунтовані результати можуть бути використані у 

науково-дослідній сфері для подальшого дослідження питань, пов’язаних із 

темою роботи. 

По-друге, в освітньому процесі – при підготовці робочих програм, 

нaвчaльних посібників та підручників (або їх окремих розділів), курсів лекцій 

та опорних конспектів, навчально-методичних матеріалів з юридичних 

дисциплін, що прямо чи опосередковано стосуються вивчення проблематики 
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правової свідомості судді та суддівського розсуду, а також питань організації та 

функціонування системи судоустрою. 

По-третє, пропозиції, висловлені дисертанткою можуть бути прийняті до 

уваги у сфері правотворчості для оптимізації прaвового регулювaння 

суспільних відносин щодо здійснення прaвосуддя в Укрaїні, зокрема з метою 

внесення змін тa доповнень до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

та інших правових актів, що встaновлюють тa регулюють особливості 

здійснення судової функції в Укрaїні. 

По-четверте, у прaвозaстосовчій діяльності – результaти дисертаційного 

дослідження можуть мати прикладний характер, пропозиції практичного змісту 

можуть бути використані у діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України, Ради суддів України, Верховного Суду.   

Високо оцінюючи в цілому дослідження В.В.Коцкулич і не піддаючи 

сумніву якість отриманих результатів, що мають елементи наукової новизни, 

слід висловити зауваження і пропозиції, які могли б, на наш погляд, 

удосконалити дослідницьку працю. Тож, звернемо увагу на окремі спірні 

положення, які на наш погляд, потребують або додаткової аргументації, або 

спеціальних пояснень під час захисту дисертації. 

1. Вагомою перевагою роботи є її глибокий теоретичний аналіз, 

використання різних методів наукового пізнання, наукової термінології тощо. 

Водночас, заявленому в назві праксеологічному аспекту формування 

професійної правосвідомості судді та суддівського розсуду, на нашу думку, не 

надано належне пояснення, обґрунтування і доцільність визначення такого 

формулювання у дослідженні.  

Також,  цілий підрозділ присвячено розгляду питань професійної етики 

суддів, судової етики, відповідальність суддів за порушення етичних норм і 

правил. Хоча, висновки до розділу 3 дисертації в цілому зводяться до 

взаємопов'язаності  між суддівською етикою та суддівським розсудом (як 

частина і ціле), однак підрозділ 3.1 здебільшого присвячений оцінці попередніх 

кодексів професійної етики судді, аналізу діючого Кодексу суддівської етики, 

висвітленню понять суддівської етики, етики судді, судової етики, 
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міжнародним і національним етичним стандартам правової поведінки суддів, 

відповідальності суддів за порушення морально-етичних норм і правил, що, на 

нашу думку, є недоцільним, зайвим і занадто об’ємним при дослідженні 

формування суддівського розсуду в межах заявленої проблематики. 

2. Авторка вказує, що судова влада обтяжена усталеними за довгий період 

часу традиціями і догмами здійснення судового провадження, що знаходить 

свій відбиток на уявленні про право та справедливість, і, як наслідок, потребує 

ефективного перезавантеження системи і як висновок, перебування правової 

свідомості суддів у перехідному стані (с.42-43). 

Водночас, жодних аргументів, які стали підставами для такого висновку, 

дисертанткою не наведено.  

Слід відмітити, що наразі майже завершено проведення тотального 

оцінювання суддів не тільки на знання норм права, а, перш за все, саме на 

виявлення меж правосвідомості (від позитивної до негативної), границь 

суддівського розсуду і суддівського свавілля кожного судді. За результатами 

кваліфікаційного оцінювання суддів вже фактично сформовано модель 

ідеального судді з високим рівнем позитивної правосвідомості.  

3. Авторка підтримує науковців, які наголошують на відмінності між 

категоріями «судовий» та «суддівський» розсуд. Зазначає, що вже з морфології 

дефініцій випливає, що прикметники «судовий» та «суддівський» є похідними 

від різних слів. Відтак, суддівський розсуд здійснює суддя, а судовий – 

відповідно, суд (с.81). 

З наведеного робить висновок, що судовий розсуд є значно ширшим і 

більш узагальненим правовим явищем, оскільки являє собою сукупність 

«суддівських розсудів» при колегіальному вирішенні судової справи. Відтак, 

більш доцільним в рамках дослідження буде аналіз розсуду судді (суддівського 

розсуду). 

Підтримуючи в цілому такий авторський підхід, слід звернути увагу, що в 

силу статті 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» правосуддя в 

Україні здійснюється судами та відповідно до визначених законом процедур 

судочинства. 

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/


У процесуальних кодексах України також міститься визначення поняття 

«суд». Для прикладу, відповідно до пунктів 3 та 4 частини першої статті 5 

Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України): 3) 

адміністративний суд - суд, до компетенції якого цим Кодексом віднесено 

розгляд і вирішення адміністративних справ; 4) суд - суддя адміністративного 

суду, який розглядає і вирішує адміністративну справу одноособово, колегія 

суддів, інший визначений цим Кодексом склад адміністративного суду. 

Також, у процесуальних кодексах України вживається таке поняття як 

«розсуд суду», а не «розсуд судді». 

Складність та невизначеність правових регулювань з цього питання лише 

вказує на те, що дослідження морфології цих понять не є достатнім для такого 

висновку. 

4. Дисертантка, розмірковуючи про особливості здійснення суддівського 

розсуду, зазначає, що різниця спостерігаються в залежності від інстанції суду. 

Також існують відмінності судового розсуду при прийнятті рішення 

колегіально та одноособово (суддівського розсуду). Відрізняється і здійснення 

суддівського розсуду в залежності від форми судочинства (с. 83-84). 

Водночас, авторка не наводить які саме особливості і які причини таких 

розбіжностей при прийнятті рішень виникають в залежності від 

запропонованого поділу. Також, цікавим на нашу думку, є аналіз таких 

особливостей залежно від територіальності суду, віку судді, попереднього 

досвіду роботи.  

5. Дисертантка у роботі звертає увагу на норми Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», а саме в частині того, що висновок 

щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду 

України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при 

застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, 

викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням 

відповідних мотивів. 

Зазначає, що вищезазначене правове положення певним чином спростило 

здійснення суддівського розсуду, підняло на новий рівень значення правових 
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позицій Верховного Суду. Поряд з цим спостерігається наявність колізій вже у 

самих висновках Верховного Суду, зазначена вище правова норма відповідного 

закону поки не має належного механізму реалізації. Однак дане питання не є 

предметом дослідження і потребує окремого детального розгляду (с.82-83).  

Слід відмітити, що частиною п’ятою статті 242 КАС України 

передбачено, що «при виборі і застосуванні норми права до спірних 

правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені 

в постановах Верховного Суду». Отже, чинний КАС України, на відміну від 

його попередньої редакцій, не наділяє суди повноваженням відступити від 

правових висновків Верховного Суду, що викладені у його постановах. 

Аналогічні норми містяться і в інших процесуальних кодексах України. 

У цій частині, з урахуванням змін процесуального законодавства 

висновки дисертантки підлягають уточненню під час захисту роботи. 

Також, цікавим з точки зору суддівського розсуду є введення в КАС 

України таких понять як «типова справа» і «зразкова справа»,  

Так, частиною третьою статті 291 КАС України визначено, що  при 

ухваленні рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у 

рішенні Верховного Суду за результатами розгляду зразкової справи, суд має 

враховувати правові висновки Верховного Суду, викладені у рішенні за 

результатами розгляду зразкової справи. 

З урахуванням швидкоплинності суспільних відносин, начебто типова 

справа може вже згодом не мати таких ознак, які б дозволили враховувати 

правові висновки у зразковій справі. Тому суддівський розсуд, на нашу думку, 

буде відігравати вирішальну роль для здійснення справедливого правосуддя. 

4. Коцкулич В.В. вказує, що залучення суспільства до контролю за 

діяльністю судових органів знаходить своє відображення у діяльності Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України (далі – ВККС України), що складається з 

представників громадянського суспільства та розглядає скарги на діяльність 

суддів (с.114). 
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Наразі, скарги на дії суддів розглядає Вища рада правосуддя (далі – ВРП), 

ВККС України у свою чергу, є органом, здебільшого, кваліфікаційним, а не 

дисциплінарним. 

Тим більше, члени ВККС України обираються (призначаються) з'їздом, 

суддів України, з'їздом адвокатів України, з'їздом представників вищих 

навчальних закладів України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини, головою Державної судової адміністрації України. 

Участь громадськості має місце при обрані членів Громадської ради 

доброчесності (далі – ГРД), яка  утворюється з метою сприяння ВККС України 

у встановленні відповідності судді (кандидата на посаду судді) критеріям 

професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання. 

Вказані положення дисертаційного дослідження підлягають уточненню. 

5. У дисертаційному дослідженні наводяться данні соціологічних 

опитувань за 2007 рік (с.114, с.116) , у зв'язку з проведенням їх 12 років тому,  

зміною суспільних відносин, і взагалі повною трансформацією суспільства, 

вважаємо, що ці опитуванні вже втратили свою актуальність. 

6. Повністю підтримуючи пропозицію дисертантки щодо урівняння 

показників відповідності професійним та моральним якостям судді, дещо 

змінивши при цьому саму шкалу оцінювання. Наприклад, зазначає авторка, 

можна залишити оцінку професійної компетентності у 300 балів, а професійну 

етику та доброчесність як елементи морально-психологічного характеру 

оцінювати у 150 балів кожну (с.167). Водночас, шкала компетентності, окрім 

професійної компетентності, включає ще й особисту та соціальну 

компетентність, яким у дисертації не приділено належної увагу. 

Також, відповідно до Глави 6 «Визначення результатів кваліфікаційного 

оцінювання» Положення про порядок та методологію кваліфікаційного 

оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та 

засоби їх встановлення діяльність щодо підвищення фахового рівня оцінюється 

лише у 10 балів. А діяльність суддів-викладачів, до яких висуваються високі 

вимоги, робота яких, окрім часу, потребує ще й постійне вдосконалення своїх 

знань і вмінь, взагалі не впливає на результати оцінювання. 

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/


Пропонуємо авторці висловити свої пропозиції та думки щодо внесення 

змін і до шкали компетентності. 

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації положення 

не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при оцінці та захисті 

дисертаційного дослідження. Разом з тим, для нас є доведеним фактом, що 

дисертаційне дослідження В.В.Коцкулич заслуговує уваги представників 

правової науки і освіти, законодавця, практикуючих юристів.  

1. Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого 

висновку: дисертаційне дослідження «Формування професійної 

правосвідомості судді та суддівського розсуду: організаційний та 

праксеологічний аспекти» відповідає науковій спеціальності 12.00.10 – 

судоустрій; прокуратура та адвокатура. Воно є самостійним цілісним і 

завершеним монографічним дослідженням, яке вирішує актуальну для 

правової науки проблему професійної правосвідомості суддів як особливої 

форми суспільної свідомості; положення концепції трансформації 

правової свідомості судді,  відповідно до якої деформована, позитивна та 

ідеальна правосвідомість судді є її станами, а деформація і коригування у 

напрямку до ідеальної, у свою чергу, є процесами, які у сукупності являють 

собою трансформацію правової свідомості судді. Її дослідження дало 

можливість одержати важливі науково-обґрунтовані результати, пов’язані з 

визначенням дискреційного обов’язку судді. Наведені аргументи на користь 

необхідності саме підвищувати, а не підтримувати,  фаховий рівень судді  

шляхом проходження спеціальної підготовки. Заслуговують на увагу всієї 

юридичної спільноти пропозиції авторки щодо необхідності урівняти 

критерії компетентності, професійної етики та доброчесності судді щодо 

відповідності судді (кандидата на посаду судді) займаній посаді. 

Дисертаційне дослідження відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 

Порядку  присудження   наукових   ступенів,   затвердженого   Постановою 
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