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КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
________________ 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, т/ф. 8 (044) 207-80-80______________

12 червня 2017 року 
вих. №

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 Сердюк Лариси Рудольфівни 
на тему «ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Правосуддя в Україні -  одне з наріжних питань сьогодення, яке 

формується в нашій державі під прапором періодичних судових реформ, 

починаючи від набуття незалежності і триває вже більше чверті століття. 

Однак, жодна з реформ не змінила загальну ситуацію щодо здійснення 

правосуддя -  довіра населення до суддівського корпусу та судового процесу, 

його ефективність та прийняті судами рішення залишаються серйозною 

суспільною і державною проолемою.

Держава йшла шляхом збільшення тиску на судову систему,

розширенням підстав відповідальності суддів, видів покарань, постійною

шіною організаційної структури судової системи, перехід від трьох ланкової

ристеми судоустрою до чотирьох ланкової і навпаки, тут можна навести ще 
) ' 
безліч намагань щось змінити в судовій системі. Але найважливішим

залишається питання доцільності змін зовнішньої оболонки і повне ігнорування
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дійсної необхідності у зміні сам-е внутрішньої складової функціонування 

судової системи.

Україна, як і весь світ, стрімко рухається вперед у напрямі побудови 

нового інформаційного суспільства. Суспільства, однією з ознак якого є 

переведення максимальної кількості комунікацій звичайної життєдіяльності 

людини в електронну, інформаційну, форму. Однією з таких сфер є 

судочинство. Звісно, до процесу побудови цього «нового світового порядку», 

повністю заснованого на інформаційних технологіях, треба ставитися із 

особливою обережністю, як і до будь-якого глобального соціального 

експерименту. Недаремно все більше експертів та аналітиків у різних галузях 

знань застерігають від суцільної інформатизації суспільних відносин. Багато 

хто з них вбачає у цьому початок кінця людства. Всеосяжне запровадження 

електронних засобів реалізації природних прав і свобод людини є кроком на 

шляху до заганяння людини в залежність від систем тотального контролю над 

особистістю.

Дійсно, кожне явище має дві сторони медалі. І сьогодні людство ще не до 

кінця усвідомлює численні ризики переведення комунікацій у сучасному 

суспільстві на новий, «інформаційний» рівень. Останні, безсумнівно, існують у 

цього процесу попри всі переваги інформатизації. Тому складно не погодитись 

із твердженнями про необхідність визначення граничної межі інформатизації 

життя людини. Визначення точки неповернення, перетин якої здатний 

насправді призвести до підкорення життя кожної людини засобам глобального 

впливу

Утім, незважаючи на загрози, котрі несе в собі інформатизація 

суспільного простору, слід визнати, що сьогодні існує ще достатньо сфер життя 

людини, котрі можуть бути значно і при цьому безпечно покращені шляхом їх 

переведення в електронну форму, без завдання жодної шкоди приватному 

життю особи. Це сфери, котрі первісно своєю суттю мають публічний характер. 

Сфери, в яких особа сьогодні, як і раніше, повинна відкривати суспільству 

окремі частини свого приватного життя. Для досягнення своїх же приватних 

інтересів або задля певних публічних інтересів.
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Перш за все, це сфера урядування. Інформатизація відносин в цій царині 

не означатиме додаткового втручання держави та суспільства у приватне життя 

людини, оскільки питання державного управління і так завжди передбачало 

таке втручання. Навпаки, переведення транзакцій між людиною та державою в 

електронний формат дозволить зекономити значні часові, матеріальні та 

людські ресурси і перенаправити їх із суспільної у приватну сферу. Одним із 

секторів електронного урядування є система електронного судочинства. Поряд 

з іншими сервісами державних владних та управлінських послуг електронне 

правосуддя є одним із елементів електронної демократії, яка впроваджується з 

метою забезпечення доступності, підзвітності, ефективності зворотного зв’язку, 

інклюзивності, прозорості в діяльності органів державної влади. Судова влада є 

ключовим компонентом демократії. Тому справедливо вважається, що 

електронне судочинство є найважливішою гранню електронної демократії.

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

насправді актуальною.

Подальший розвиток сучасної техногенної цивілізації, зокрема, у формі 

інформаційного суспільства пропонує інший варіант судочинства 

електронний, тобто на базі інформаційних технологій, що містить нині 

автоматизацію певних судових процедур та спрощення інформування 

зацікавлених осіб через Інтернет, засоби мобільного зв'язку тощо.

Уведено в судову практику засідання он-лайн та їх аудіозапис, 

електронний документообіг (внутрішній і зовнішній), забезпечено відкритий 

доступ в Інтернет до інформації на всіх стадіях судового процесу. Таким чином 

в юриспруденції з’явились нові поняття -  електронне правосуддя, електронне 

судочинство, електронний суд або суд он-лайн тощо. І головне, що введення 

цих понять в юриспруденції не має абстрактного характеру, а насамперед є 

результатом фактичного використання новітніх технологій і їх законодавчого 

закріплення в галузі судочинства. Унаслідок такої саморегуляції суспільства, 

коли інформатизація, автоматизація, віртуалізація процесів є невід’ємною 

складовою всіх сфер життєдіяльності, уже нині можна говорити про певні 

позитивні рухи і в напряму судової реформи, а саме: підвищення відкритості та
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доступності судочинства, загальної ефективності та прискорення всіх судових 

процедур, ускладнення корумпованості та інших негативних явищ, що 

викликають обурення і формують правовий нігілізм у населення протягом 

десятиліть.

На жаль, темі електронного правосуддя (судочинства) ще недостатньо 

приділяють уваги вітчизняні правники. Дуже мало статей у наукових фахових 

виданнях, уже не кажучи про монографії, коментарі, підручники, дисертації.

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

вказують на те, що робота Сердюк Л.Р. є актуальною та своєчасною.

Про актуальність обраної теми дослідження говорить її зв'язок з 

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

Постанови НАН України від 20.12.2013 р. № 179 «Про Основні наукові 

напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі 

природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук 

України на 2014-2018 роки» та рекомендацій Ради президентів академій наук 

України для ВНЗ щодо виконання досліджень за Пріоритетними науковими 

напрямами досліджень (п. 3.4. Політико-правові науки); 2) в рамках реалізації 

положень Стратегії розвитку судової влади України на 2015-2020 рр., 

затвердженої Радою суддів України від 11.12.2014 № 71; 3) в межах НДР 

Львівського університету бізнесу та права «Судоустрій, прокуратура та 

адвокатура в євроінтеграційному вимірі».

На цих підставах заслуговує схвалення визначення Л.Р.Сердюк метою її 

дисертаційного дослідження теоретичне обгрунтування організаційно-правових 

основ упровадження електронного судочинства в Україні та науково 

аргументованих пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності судів 

загальної юрисдикції у цій сфері.

В цьому контексті цілком виправданими є задачі, які дисертантка 

поставила для досягнення вказаної мети: на підставі напрацювань теорії права 

охарактеризувати електронне судочинство як міжгалузевий інститут права та 

визначити його ознаки; обґрунтувати дефініцію поняття електронна судова 

справа (електронне кримінальне провадження); встановити передумови
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впровадження електронного судочинства у судовій системі України та 

обґрунтувати його місце серед засад судочинства; аргументувати необхідність 

упровадження електронного судочинства як напряму підвищення ефективності 

діяльності судової системи України та рівня доступності правосуддя в аспекті 

реалізації права на справедливий суд, рівності перед законом і судом, гласності 

і відкритості судового процесу через призму верховенства права; опрацювати 

зарубіжний досвід упровадження електронного судочинства у країнах загальної 

і континентальної систем права; обґрунтувати проведення організаційно- 

правових заходів із метою впровадження електронного судочинства як 

альтернативного способу вирішення правових спорів; визначити основні 

вимоги для розробки Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи; 

сформулювати пропозиції до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

по вдосконаленню законодавства щодо впровадження електронного 

судочинства в Україні.

Відповідно до поставлених задач 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 (результати узагальнень судової практики, судова практика 

ЄСПЛ, результати анкетування серед суддів місцевих, апеляційних судів і 

Верховного Суду України та обробка отриманих даних).

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,
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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. 6-9). 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 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. 12-13). Основні теоретичні положення, висновки та рекомендації дисертації 

викладені у 10 наукових публікаціях, з них 5 - у  наукових фахових юридичних 

виданнях України, 1 -  у виданні, включених до міжнародних науково- 

метричних баз, 4 - у  збірниках тез доповідей на міжнародних науково- 

практичних конференціях і круглих столах.

Публікації Л.Р.Сердюк за темою дисертації га автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана 

робота є першим вітчизняним монографічним дослідженням організаційно- 

правових основ упровадження електронного судочинства в Україні. На підставі 

проведеного дослідження обгрунтовано низку нових теоретичних і практичних 

положень, які конкретизують наукову новизну отриманих результатів.

Ознайомлення з дисертацією та працями дисертантки дає підставу для 

твердження, що авторкою обгрунтовано, що електронне судочинство є 

міжгалузевим інститутом права, якому властиві такі ознаки: а) врегулювання 

однорідних суспільних відносин щодо підвищення рівня судового захисту та 

інформування заінтересованих осіб, рівня доступу до правосуддя; б) відносна 

нормативна самостійність, стійкість і автономність функціонування як 

підсистеми декількох галузей права; в) об’єктивне формування на базі сучасних
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інформаційних технологій; г) відокремленість від інших правових інститутів як

результат використання інформаційних технологій; д) специфіка засобів

правового регулювання; е) втілення у його змісті особливої юридичної

конструкції з урахуванням єдиних загальних та спеціальних принципів її
*

формування; є) формування загальних понять із метою подолання прогалин у 

побудові правовідносин, які виникають у межах цього інституту.

Дисертанткою доведено, що електронне судочинство -  цс засада 

організації судової влади, яка реалізується на основі використання сучасних 

інформаційних технологій для забезпечення функціонування будь-якого суду в 

режимі реального часу з метою максимального підвищення доступності до 

правосуддя заінтересованих осіб, досягнення високого рівня ефективності 

судової системи, потреби постійної комунікації між такими особами і судами, 

між судами, а також між судами й іншими державними установами.

Авторкою зроблено вагомий внесок у визначення передумов 

впровадження електронного судочинства, до яких віднесено: 1) об’єктивна 

необхідність використання сучасних інформаційних технологій як основа для 

його практичної реалізації; 2) потреба підвищення доступності до правосуддя; 

3) необхідність досягнення високого рівня ефективності судової системи; 4) 

потреба постійної комунікації між заінтересованими особами і судами, між 

судами, а також між судами та іншими державними установами

Сердюк Л.Р. удосконалено аргументацію щодо спрощення інформаційної 

взаємодії між судами і заінтересованими особами, між судами та між судами і 

державними органами.

На основі напрацювань теорії права і судоустрою авторкою обгрунтовано 

дефініцію електронної судової справи (електронного судового провадження) - 

це викладені і систематизовані у вигляді електронних файлів дані позовної 

заяви, заяви, скарги, подання, клопотання, матеріалів кримінального 

провадження, інші документи, які відповідно до процесуального закону можуть 

бути предметом розгляду в суді, та процесуальні документи, виготовлені за 

результатами судового розгляду.
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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».

У Розділі 1 «Теоретичні засади впровадження електронного

судочинства в Україні», який складається з двох підрозділів, досліджено 

становлення електронного документообігу в судовій системі України як 

передумови електронного судочинства, а також здійснено теоретичний аналіз 

поняття електронного судочинства та необхідності його впровадження в 

Україні.

На основі історичного і теоретичного підґрунтя обґрунтовано, що 

електронне судочинство як елемент електронного урядування -  не засада 

організації судової влади, яка реалізується на основі використання сучасних 

інформаційних технологій для забезпечення функціонування будь-якого суду в 

режимі реального часу з метою максимального підвищення доступності до 

правосуддя заінтересованих осіб, досягнення високого рівня ефективності судової 

системи, потреби постійної комунікації між такими особами і судами, між судами, 

а також між судами й іншими державними установами.

У Розділі 2 «Правові основи впровадження електронного 

судочинства», який складається з трьох підрозділів, здійснено аналіз стану 

нормативного забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні, 

розглянуто електронне судочинство як засіб підвищення доступу до 

правосуддя та досліджено зарубіжний досвід правового забезпечення 

електронного судочинства.
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Через призму нормативно-правового забезпечення електронного 

судочинства в Україні та аналізу зарубіжного досвіду доведена важливість його 

впровадження в сенсі впливу на територіальну доступність правосуддя шляхом 

віртуалізації проведення судових процесів у будь-якому суді та у будь-якій 

судовій справі. Такий підхід до організації судочинства дозволить максимально 

наблизити до заінтересованих осіб судовий розгляд справи з одночасною 

економією фінансових, часових, людських ресурсів і, як наслідок, дасть змогу 

інтенсифікувати процес здійснення правосуддя, дотримуватися розумних 

строків розгляду справ, напрацювати нормативи оптимального навантаження 

на суддю. Крім цього, електронне форматування судочинства має на меті 

вирішення низки супутніх питань: подання (надсилання) до суду звернень, 

запитів, клопотань, скарг процесуального і не процесуального характеру, 

обміну даними між судом (судами) і запитувачем інформації, управління 

справою з боку судді.

У Розділі 3 «Організаційно-правові аспекти впровадження 

електронного судочинства в Україні: проблеми теорії та практики», що

складається з двох підрозділів, звернуто увагу на теоретико-прикладні 

проблеми впровадження електронного судочинства, а на цій основі -  окреслено 

напрями впровадження електронного судочинства у судовій системі України.

Для впровадження електронного судочинства важливим аспектом є 

інформаційна взаємодія між судами та іншими державними органами й 

установами, але вона ускладнена корпоративною замкненістю інформаційних 

систем державних органів, їх низькою комунікативністю, труднощами отримання 

інформації з них тощо. Також підлягають перегляду практики державних органів 

та установ щодо ведення відповідних єдиних, державних реєстрів, держателями 

яких вони визначені, з метою усунення штучних перешкод до відповідних 

реєстрів, а також програми спеціальної підготовки суддів і підвищення їх 

кваліфікації та підготовки і підвищення кваліфікації працівників апаратів судів і 

помічників суддів в аспекті змістовного наповнення відповідних програм для 

поглиблення навичок і знань про електронне судочинство.
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Авторкою обґрунтовано, що з метою зменшення навантаження на суди 

одним із напрямів подолання цієї проблеми є здійснення правосуддя 

електронним способом як альтернатива традиційному (паперовому). При цьому 

дано авторське визначення електронної судової справи (електронного 

кримінального провадження) -  це викладені і систематизовані у вигляді 

електронних файлів дані позовної заяви, заяви, скарги, подання, клопотання, 

матеріалів кримінального провадження, інші документи, які відповідно до 

процесуального закону можуть бути предметом розгляду в суді, та 

процесуальні документи, виготовлені за результатами судового розгляду. На 

підставі наведеного в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

запропоновано передбачити окрему норму, в якій вказати про альтернативність 

здійснення судочинства у паперовій та електронній формах.

Необхідно відмітити, що при написані роботи авторкою був вивчений та 

проаналізований великий обсяг нормативної та спеціальної літератури (246 

джерел), в тому числі праці вчених інших країн мовою оригіналу, що 

дозволило авторці провести науково обґрунтований аналіз досліджуваної 

проблеми. Зміст дисертаційного дослідження свідчить про те, що 

Сердюк Л.Р. 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 

співвідношення понять правосуддя і судочинство, що дало можливість 

стверджувати про правильність використання поняття «електронне 

судочинство»; розуміння феномену електронного судочинства у судовій 

діяльності; основних чинників упровадження електронного судочинства у 

судових системах країн загальної* та континентальної систем права; наукових 

підходів до інституту захисту інформації в інформаційних .системах;
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забезпечення доступності правосуддя та відкритості суду для громадян у 

контексті впровадження електронного судочинства.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження Сердюк Л.Р. 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, пропозиції, висловлені дисертанткою можуть бути прийняті до 

уваги у сфері правотворчості при внесенні змін і доповнень до Конституції 

України, законодавства України про судоустрій, процесуальних законів, а 

також при проектуванні нових законодавчих актів.

По-третє, у практичній сфері -  при здійсненні правосуддя судами 

загальної юрисдикції.

По-четверте, у навчально-методичній роботі узагальнені і викладені в 

дисертації положення можуть використовуватись при підготовці навчальних та 

навчально-методичних посібників, при викладенні в навчальних закладах таких 

дисциплін, як «Судоустрій України», «Організація судових та правоохоронних 

органів України», «Судове право», «Порівняльне судове право», 

«Адміністративний процес», «Господарський процес», «Кримінальний процес», 

«Цивільний процес» тощо.

Водночас, деякі положення дисертації викликають заперечення або 

характеризуються недостатньою обґрунтованістю певних пропозицій. 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 та жива 

наукова дискусія. Разом з тим, деякі положення та аргументи дисертантки є 

недостатньо переконливими, потребують додаткового роз’яснення та певного 

впорядкування. Так, слушною * ідеєю роботи є бажання визначитися зі 

співвідношенням понять «судочинство» та «правосуддя» і як результат цієї ідеї 

— доцільність використання терміну «електронне судочинство». Водночас,
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аналізуючи запропоновані авторкою шляхи до такого висновку, слід відмітити, 

що комплексне розуміння поняття «електронне судочинство» починалось із 

тлумачення терміну «суд». Як зазначає сама дисертантка: «З метою правильної 

оцінки зазначених понять необхідно звернутися до питання сутності таких 

правових феноменів як суд, правосуддя, судочинство та екстраполювати їх на 

предмет дослідження, тобто електронне судочинство» (с.ЗЗ). Однак, наводячи 

різні наукові підходи до трактування терміну «суд», авторка не достатньо 

переконливо, на нашу думку, доводить неможливість використання такого 

поняття як «електронний суд». Тим більше, враховуючи законодавчі підходи, 

саме термін «електронний суд» планується використовувати під час здійснення 

судочинства із застосуванням інформаційних технологій. На користь цього 

аргументу говорять і норми Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

від 02.06.2016 № 1402-УШ, відповідно до статті 152 якого мова йде як раз про 

запровадження електронного суду.

Складність та невизначеність правових регулювань з цього питання лише 

вказує на те, що сама дослідниця не досягла власної визначеності з даної 

проблеми.

2. Одним з висновків авторки є твердження про те, що запровадження 

Державною судовою адміністрацією України пілотного проекту «Електронний 

суд» доводить потребу поступового переходу до електронного судочинства 

(с. 143). Однак, на нашу думку, в дисертаційному дослідженні не проведено 

належний аналіз функціонування цього пілотного проекту вже майже протягом 

п’яти років. Проведене анкетування суддів ані доводить, ані спростовує 

ефективність запровадження програми «електронний суд». Таке твердження 

базується на тому, що емпірична база дослідження повинна була складатися із 

результатів опитування суддів, які працюють у судах, де безпосередньо було 

запроваджено цей пілотний проект.

Авторка також констатує, що реалізацією комплексного підходу щодо 

вирішення питання запровадження електронного судочинства у судовій системі 

необхідно вважати прийняття Концепції галузевої програми інформатизації
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судів загальної юрисдикції та інших установ судової системи (Концепція 

галузевої програми інформатизації) (с. 103).

Далі по тексту наводяться етапи реалізації цієї Концепції і робиться 

висновок (с. 105-106), що поставлені завдання не були повністю виконані. 

Причинами цього стали хронічне недофінансування судової системи в 

контексті її організаційного забезпечення, відсутність чіткої програми 

виконання Концепції галузевої інформатизації, формальне здійснення 

експертизи і проведення державних закупівель програмного забезпечення та 

комп’ютерної техніки без урахування перспектив її використання, що 

потребувало їх постійної подальшої модернізації та додаткових бюджетних 

витрат.

Фактично, можемо констатувати, що у випадку реалізації цієї Концепції в 

Україні вже б другий рік функціонувала система «Електронного суду» навіть у 

такому початковому вигляді.

З урахуванням наведеного, висновки дисертантки щодо необхідності 

проведення першочергових організаційних заходів із метою впровадження 

електронного судочинства, до яких віднесено розробка загальнодержавної 

концепції розвитку державних (адміністративних) та судових електронних 

послуг, створення децентралізованої системи обміну даними, затвердження 

положення про Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, 

створення в кожному суді в необхідній кількості автоматизованих робочих 

місць для суддів і працівників апарату з для фахової і коректної експлуатації 

зазначеної системи (с. 201) виглядають суто теоретичними і такими, що навряд 

чи будуть реалізовані в недалекому майбутньому.

3. Дійсно, на превеликий жаль, досвід останніх років свідчить,що попри 

усі очевидні переваги електронного судочинства проект «Електронний суд» (у 

вузькому розумінні) не набув широкої популярності і просування його 

відбувається вкрай повільно.

Те саме стосується деяких інших загальнодержавних електронних 

проектів у судочинстві (обмін електронними документами із використанням
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ЕЦП,проведення судових засідань у режимі відеоконференцій, використання 

електронно-інформаційних кіосків тощо).

Проблема інформаційно-процесуального дисонансу посідає особливе 

місце. Саме вона не дає можливості вітчизняному судочинству зробити перехід 

на якісно новий інформаційно-технологічний рівень.

Утім, усі проблем на шляху до інформатизації судочинства (відсутність 

єдиної уніфікованої інформаційної платформи для спілкування учасників 

процесу з судом та з іншими державними органами; відсутність єдиних 

стандартів щодо інформаційного контенту, котрим мають відповідати 

відповідні судові інформаційні ресурси, електронні сервіси, та відсутність 

стимулів щодо їх покращення; брак коштів; невідповідність процесуальних 

норм інформаційним технологіям тощо) є похідними від однієї тектонічної 

проблеми. Нею є цільова орієнтація, традиційно притаманна будь-якому 

державному апарату. Слушно зазначається, що в Україні досі не держава існує 

для громадянина, а громадянин для держави.

За таких умов судова система внаслідок нежвавості законодавця 

ставиться у вкрай невигідне становище. Вона опиняється частково (а в окремих 

випадках повністю) непридатною для здійснення судочинства у суспільних 

відносинах, опосередкованих новітніми інформаційними технологіями.

Також, однією з головних проблем є те, що на сьогодні значна частина 

громадян України позбавлена можливості користуватися новітніми 

інформаційними технологіями. Це пов’язано як із низьким рівнем 

матеріального забезпечення населення, так і з відсутністю належного 

телекомунікаційного оснащення у багатьох регіонах України.

Саме кардинальна переорієнтація всієї філософії державного 

електронного урядування з потреб державного апарату на потреби громадян є, 

на нашу думку, тією рушійною силою, яка дозволить запровадити в Україні 

електронне судочинство.

У зв’язку з цим, авторка під час захисту дисертаційного дослідження 

повинна обов’язково запропонувати власні практичні шляхи для вирішення цієї 

проблеми.
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4. Швидкоплинність процесів проведення «чергової» судової реформи в 

Україні призвела до того, що деякі положення дисертаційного дослідження 

можуть втратити свою актуальність.

Так, Президентом України подано проект Закону України «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 23.03.2017 № 6232. Цей документ 

пропонує запровадження концептуально нового механізму взаємодії між 

судами й учасниками судового процесу, а також виводить на якісно інший 

рівень відкритість судової системи та прозорість відправлення правосуддя в 

усіх категоріях справ. Здійснити це планується за допомогою Єдиної судової 

інформаційно-телекомунікаційна система, уведення якої зумовлює необхідність 

унесення відповідних змін до нині чинних нормативно-правових актів.

У зв’язку з цим, авторка під час захисту дисертаційного дослідження 

повинна обов’язково зупинитись на запланованих змінах і висловити чи 

справдились її очікування щодо майбутнього запровадження «електронного 

судочинства» в цілому.

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 Л.Р.Сердюк заслуговує уваги представників правової 

науки і освіти, законодавця, практикуючих юристів.

Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку: 

дисертаційне дослідження «Організаційно-правові основи впровадження 

електронного судочинства в Україні» 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 неповноти, вибірковості 

використання електронного »судочинства як елемента електронного 

урядування, недостатності обгрунтування і розуміння важливості цього 

інституту. її дослідження дало можливість одержати важливі науково-
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обґрунтовані результати, пов’язані з визначенням електронного 

судочинства як міжгалузевого інституту права та окресленням його ознак, 

встановленням передумови впровадження електронного судочинства у 

судовій системі України та обґрунтуванням його місця серед засад 

судочинства. Наведені аргументи на користь необхідності упровадження 

електронного судочинства як напряму підвищення ефективності

діяльності судової системи України та рівня доступності правосуддя в 

аспекті реалізації права на справедливий суд, рівності перед законом і 

судом, гласності і відкритості судового процесу через призму верховенства 

права дає можливість стверджувати про підвищення довіри до всієї судової 

системи.

Дисертаційне дослідження відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України 24.07.2013 № 567 (зі змінами і доповненнями), а 

його авторка -  Сердюк Лариса Рудольфівна -  заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  

судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент-
кандидат юридичнії 
суддя Київського ок 
адміністративного с

2017 р.

А.В. Шевченко

Від - ' О Є- О т ? »
, Відділ діловодства та архіву 

Київського національного універсам 
імені Тараса Шввчянк^
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