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АНОТАЦІЯ 

Холоденко Н.О. Організація наукового забезпечення діяльності судів. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Заклад вищої 

освіти «Львівський університет бізнесу та права», Міністерство освіти і науки 

України. – Львів, 2021, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. –  Київ, 2021. 

Дисертаційне дослідження присвячене розробці теоретичних і практичних 

положень, пов’язаних з організацією наукового забезпечення діяльності судів в 

Україні. 

На початку дисертаційного дослідження визначено поняття «наукове 

забезпечення діяльності судів», з’ясовано його зміст і мету. В основу авторського 

розуміння наукового забезпечення діяльності судів покладено системний аналіз 

змісту таких споріднених для досліджуваної сфери понять як «організаційне 

забезпечення діяльності судів», «інформаційне забезпечення діяльності судів», 

«наука» і «наукова діяльність». У процесі їх аналізу виокремлено функції 

наукового забезпечення судової діяльності: гносеологічну, аксіологічну, 

прогностичну, інформаційну, контрольну, превентивну, комунікативну та функцію 

зворотного зв’язку. Крім того, увиразнено такі характерні риси наукового 

забезпечення діяльності судів як: поєднання теорії, емпірики, методології та 

практики; автономність; динамічність; циклічність; субсидіарність і 

перманентність; розвиток світогляду та професійних знань суддів і працівників 

суду. 

Досліджено принципи наукового забезпечення діяльності судів з 

урахуванням загальнофілософського розуміння терміну «принципи» як 

фундаментальних положень, основ, що скеровують будь-яку людську діяльність. 
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Наголошено, що першооснову принципів наукового забезпечення діяльності 

судів повинні становити принципи наукового пізнання, а також організаційного 

(ресурсного) забезпечення. З урахуванням цієї позиції синтезовано такі засади 

наукового забезпечення діяльності судів: принцип науковості, принцип 

етичності, принцип належної організації, принцип інформаційності. 

Аргументовано, що всі вони є метапринципами, тобто такими, що позначають 

відносно автономні системи принципів. 

Розмежовано рівні (зовнішній і внутрішній) та структуровано напрями 

наукового забезпечення діяльності судів з урахуванням наявних у системі 

судоустрою джерел (наукового ресурсу), використання якого формалізовано у 

Законі України «Про судоустрій і статус суддів». Зокрема, на зовнішньому рівні 

визначено такі напрями: організація та проведення наукових досліджень з 

проблематики судоустрою та діяльності судів в Україні, а також сфери 

правозастосування; кадровий напрям; напрям наукового консалтингу. На 

внутрішньому рівні – напрям наукового консалтингу та інформаційно-

аналітичний супровід. Відзначено тенденцію збільшення у судових рішеннях 

посилань на наукові праці, цитування наукових джерел. 

Дослідження суб’єктного складу сфери наукового забезпечення судової 

діяльності ґрунтується на підході, за якого акцент зроблено на людському 

ресурсі – науковцях, під якими автор розуміє осіб, які мають учений ступінь або 

вчене звання. Відповідно до визначених рівнів наукового забезпечення судової 

діяльності класифіковано його суб’єктів на зовнішніх і внутрішніх. Серед 

зовнішніх запропоновано виокремлювати суб’єктів міжнародного (КРЄС, 

Венеціанська комісія, ЄСПЛ та інші) та національного (наукові установи та 

організації, аналітичні центри, НШСУ, НКР та інші) масштабу. 

Відмічено, що найбільш цитованою у судових рішеннях міжнародною 

інституцією, яка впливає на діяльність національних судів, зокрема і в аспекті їх 

наукового забезпечення, є ЄСПЛ. Водночас констатовано відсутність культури 
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такого цитування. Серед суб’єктів національного масштабу особливу увагу 

приділено НКР, що відзначається рядом особливостей. Серед них: гібридний 

характер її природи; варіативність рішень (колективні та індивідуальні); 

похідний від повноважень Верховного Суду характер повноважень; відкритий і 

прозорий характер діяльності.  

Підкреслено особливу цінність внутрішнього наукового ресурсу: суддів і 

працівників апарату суду. Зауважено, що реалізований у законодавстві 

інноваційний підхід до кадрового добору до ВС дозволив науковцям 

безпосередньо долучитися до формування судової практики у суді касаційної 

інстанцій, що відповідає вимогам сьогодення. 

Як об’єкт наукового забезпечення ретельно проаналізовано зміст поняття 

«судова діяльність» і запропоновано розуміти її як: (а) процесуальну діяльність 

суду, в формі якої реалізується правосуддя, та (б) позапроцесуальну діяльність, 

яка здійснюється у суді як необхідна умова ефективності його роботи. Залежно 

від суб’єктів, які здійснюють судову діяльність, її класифіковано таким чином: 

1) процесуальна діяльність – правосуддя, що здійснюється виключно суддями за 

чітко визначеною законодавством процедурою; 2) позапроцесуальна діяльність, 

яка здійснюється у суді, і до якої долучаються різні його представники, статус і 

взаємодія яких обумовлює її наступний поділ на: (а) діяльність, обумовлену 

законодавчо визначеними повноваженнями, які покладаються на суд, і до 

реалізації яких долучаються і судді, і представники апарату суду; 

(б) організаційно-управлінську діяльність, що здійснюється апаратом суду з 

метою його ефективного функціонування. 

Акцентовано увагу на сучасних і прогресивних формах узагальнення 

судової практики – дайджестах практики ВС, що є певним ноу-хау для всієї 

судової системи України. Продемонстровано різноманітність їх видів, що 

розмежовуються за такими критеріями як: суб’єкт; темпоральність; предмет. 
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Характеристика форм і способів наукового забезпечення діяльності судів 

базується на згаданому вище розмежуванні сфер судової діяльності. Відтак, 

зазначено, що наукове забезпечення здійснення правосуддя відбувається двома 

шляхами: процесуальним (формальним) та позапроцесуальним 

(неформальним). Процесуальний спосіб наукового забезпечення правосуддя 

має місце у випадках, передбачених нормами процесуального законодавства. 

Використання наукового забезпечення у позапроцесуальний спосіб 

відбувається неформалізованим шляхом, тобто поза межами регулювання 

процесуальних норм.  

Запропоновано авторську класифікацію форм наукового забезпечення 

судової діяльності за такими критеріями як: 1) спосіб забезпечення в аспекті 

його правового регулювання; 2) характер правового зв’язку суду з суб’єктом 

наукового забезпечення та статусом останнього; 3) форма об’єктивації 

результатів діяльності; 4) зміст; 5) джерело використання наукового ресурсу. 

Зосереджено увагу на аналізі положень процесуального законодавства, що 

регулюють участь у судовому процесі експерта з питань права та його висновку як 

формі наукового забезпечення правосуддя у процесуальний спосіб. 

Сформульовано такі його характерні риси: 1) обмежений вузьким колом випадків 

застосування, чітко визначених процесуальними нормами; 2) не має доказової 

сили, а покликаний сприяти суду у правозастосуванні; 3) є джерелом додаткової 

інформації, що може мати значення для вирішення справи, але не обов’язковий 

для врахування судом; 4) відзначається доктринальним характером; 5) готується 

особою, яка не має процесуального статусу учасника справи чи представника, і 

має право на оплату послуг; 6) може бути ініційований учасниками справи; 7) не 

передбачає відповідності встановленим зразкам і реквізитам, допускаючи 

варіативність викладення наукової позиції та ідентифікації підписанта; 8) 

легітимується судом шляхом постановлення ухвали про залучення експерта з 
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питань права. Розмежовано наукові висновки експерта з питань права та наукові 

висновки членів НКР. 

Викладено авторське уявлення про напрями удосконалення наукового 

забезпечення діяльності судів з урахуванням власного потенціалу судової влади та 

можливостей, які може запропонувати її «зовнішнє середовище». Так, 

аргументовано необхідність визначати статус НКР як консультативно-дорадчого 

органу при Верховному Суді. Сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін 

до Положення, яке регулює діяльність НКР, зокрема й в частині зміни порядку 

формування цього органу. У контексті пошуку механізмів мотивації членів НКР 

запропоновано, щоб підготовка ними наукових висновків оцінювалася закладами 

вищої освіти та науковими установами як різновид наукової роботи, який на рівні 

локальних актів обліковувався б нормами часу аналогічно нормам, встановленим 

за виконання наукової статті у фахових виданнях України категорії Б. Окремо 

сформульовано ряд пропозицій, спрямованих на удосконалення статусу наукового 

консультанта суду. Доречним вбачається, щоб ДСАУ розробила та затвердила 

типову посадову інструкцію наукового консультанта, яка б акумулювала загальні 

права, обов’язки, підстави та міру відповідальності наукового консультанта суду, 

незалежно від його рівня у системі судоустрою. 

Вектори оптимізації взаємодії судів і науковців розглянуто у 

процесуальній і позапроцесуальній площині. Так, оцінено можливості розвитку 

інституту експерта з питань права, зокрема у таких аспектах як відповідність 

вимозі щодо наявності наукового ступеня, а також критерію «визнаний», та 

відповідальності. 

Позапроцесуальна співпраця суддів із науковцями може розвиватися за 

різними напрямами, серед яких процес організації та проведення наукових 

досліджень з проблем, які безпосередньо стосуються питань судової діяльності, 

в який активно включаються судді, прагнучі здобути науковий ступінь. У 

цьому аспекті підкреслено, що доплата за науковий ступінь є єдиним видом 
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доплат, що жодним чином не пов’язана зі здійсненням суддею правосуддя. 

Також відзначено цінність таких напрямів як залучення науковці до процесу 

підготовки кадрів для судової системи, можливості стажування науковців у 

судах. 

Ключові слова: суд, судова діяльність, правосуддя, наукове забезпечення, 

організація наукового забезпечення, принципи наукового забезпечення. 

 

SUMMARY 

Kholodenko N.O. Organization of scientific support of the courts. – 

Qualified scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for the degree of Candidate of legal sciences on specialty 12.00.10 – 

judiciary; public prosecution and advocacy. – Institution of Higher Education «Lviv 

University of Business and Law», Ministry of Education and Science of Ukraine. – 

Lviv, 2021, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. –  Kyiv, 2021. 

The thesis research is devoted to the development of theoretical and practical 

provisions associated with the organization of scientific support of the courts in 

Ukraine. 

At the beginning of the thesis research, the concept of "scientific support of the 

courts", its content and purpose are determined.  The basis of the author's 

understanding of the scientific support of the courts is the systematic analysis of the 

content of such related to the sphere of study concepts as «organizational support of 

the courts», «information support of the courts», «science» and «scientific activity». 

In the process of their analysis, the functions of scientific support of judicial activity 

that are: epistemological, axiological, prognostic, informational, control, preventive, 

communicative, and feedback function are distinguished. In addition, the following 

features of scientific support of the activity of courts are: a combination of theory, 

empiric, methodology, and practices; autonomy; dynamism; cycle; subsidiarity and 
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permanence; development of the worldview and professional knowledge of judges 

and court workers were highlighted. 

The principles of scientific support of the courts are investigated, taking into 

account the general philosophical understanding of the term «principles» as 

fundamental provisions, and bases that direct any human activity.  It is emphasized 

that the first principles of scientific support of the courts should be the principles of 

scientific knowledge, as well as organizational (resource) support.  Taking into account 

this position, the following principles of scientific support of the activities of courts are 

synthesized: the principle of scientific, the principle of ethics, the principle of proper 

organization, the principle of information.  It is argued that all of them are meta-

principles, that is, such that denote relatively autonomous systems of principles. 

The levels (external and internal) are distinguished, and directions of scientific 

support of courts are structured, taking into account the existing system of sources 

(scientific resource), which are formalized in the Law of Ukraine «On the Judiciary 

and Status of Judges». In particular, the following areas are identified at the external 

level: organization and conduct of scientific research on the issues of judicial and 

activity of courts in Ukraine, as well as areas of law-enforcement; personnel direction; 

the direction of scientific consulting.  At the internal level - the direction of scientific 

consulting and information and analytical accompaniment.  The increased tendency of 

references to scientific works, citation of scientific sources in judicial decisions is 

stressed. 

The research on the subject composition of the scope of scientific support of 

judicial activity is based on the approach under which the emphasis is made on human 

resources – scholars, whom the author understands as persons who have a degree or 

academic rank.  In accordance with the defined levels of scientific support of a judicial 

activity, its subjects are classified as external and internal.  Among the external 

subjects, it is proposed to distinguish between the subjects of the international (CCEJ, 
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Venice Commission, the ECHR, and others) and national (scientific institutions and 

organizations, analytical centers, NSJ, NAB, and others). 

It was stressed that the international institution most cited in court decisions, 

which affects the activities of national courts, in particular, in the aspect of their 

scientific support, is the ECHR.  At the same time, there is a lack of a culture of such 

citation.  Among the subjects of national scale, special attention is given to the NAB, 

which is marked by a number of peculiarities.  Among them are the hybrid feature of 

its nature; variability of decisions (collective and individual); derived from the powers 

of the Supreme Court in the nature of authority; an open and transparent nature of the 

activity. 

The special value of the internal scientific resource is emphasized: judges and 

employees of the court apparatus.  It should be noted that the innovative approach to 

personnel selection to the SC was implemented in the legislation which let the 

scientists directly join the formation of judicial practice in the court of cassation, which 

complies with today’s requirements. 

As an object of scientific support, the content of the concept of «judicial 

activity» is carefully analyzed and it is proposed to understand it as (a) the procedural 

activity of the court, in the form of which is the justice is realized, and (b) 

outprocessual activity, which is carried out in court as a necessary condition for the 

effectiveness of its work. Depending on the subjects that carry out judicial activities, it 

is classified as follows: 1) procedural activity - justice carried out exclusively by 

judges for a clearly defined legislative procedure; 2) outprocessual activity carried out 

in court, the status and interaction of various representatives who join it determine its 

next division by (a) the activities due to the legally defined powers assigned to the 

court and the implementation of which involves judges, and representatives of the 

court apparatus; (b) organizational and managerial activity carried out by the court 

apparatus for its effective functioning. 
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The attention is focused on modern and progressive forms of generalization of 

judicial practice - digests of the practice of SC, which is certain know-how for the 

entire judicial system of Ukraine. The variety of their types, which are separated by 

such criteria as follows: the subject and temporality. 

The characteristics of forms and methods of scientific support of the courts are 

based on the above-mentioned delimitation of spheres of judicial activity.  

Consequently, it is noted that scientific support of justice is delivered in two ways: 

procedural (formal) and outprocessual (informal).  The procedural method of 

scientific support of justice takes place in cases provided for by procedural 

legislation. The use of scientific support in the outprocessual method is not 

formalized, that is, outside the regulation of procedural norms. 

The author proposes a classification of forms of scientific support of judicial 

activity according to such criteria as 1) a method of providing in the aspect of its 

legal regulation; 2) the nature of the court's legal connection with the subject of 

scientific support and the status of the last; 3) the form of objectification of the results 

of activity; 4) content; 5) a source of use of the scientific resource. 

Attention is focused on the analysis of the provisions of procedural legislation 

governing participation in the litigation of the expert on law and his/her conclusion as 

a form of scientific support of justice in the procedural method.  Its characteristic 

features are formulated: 1) limited by a narrow circle of applications, clearly defined 

by procedural norms;  2) does not have evidential force, but is intended to assist the 

court in law- enforcement;  3) is a source of additional information that may be 

important to solve the case, but not mandatory for the court to consider it;  4) marked 

by a doctrinal nature;  5)  prepared by a person who does not have the procedural 

status of a participant or representative, and has the right to be paid for his/her 

services;  6) can be initiated by the participants; 7) does not involve compliance with 

samples and requisites, allowing variability of the presentation of a scientific position 

and identification of the signer;  8) legitimized by the court by establishing a decision 
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on the participation of a law expert.  The scientific conclusions of the law expert and 

scientific conclusions of NAB members are delimited. 

The author represents the directions of improvement of scientific support of the 

courts, taking into account the judicial potential power and opportunities that can 

offer its own «external environment».  Thus, the need to determine the status of NAB 

as a consultative advisory body under the Supreme Court is argued.  A number of 

proposals for amending the provision regulating the activities of NAB, in particular, 

in terms of changing the procedure for the formation of this organ, are formulated. In 

the context of the research of the mechanisms of motivation of members of the NAB, 

was proposed that their preparation of scientific conclusions would be assessed by 

higher educational institutions and scientific institutions as a kind of scientific work, 

which at the level of local acts would be accounted for a time in the same way as 

established for the norms of preparation (writing) of a scientific article in the 

professional editions of Ukraine for B category. A number of proposals aimed at 

improving the status of a scientific consultant of the court were formulated 

separately.  It would be appropriate for the State judiciary administration of Ukraine 

to develop and approve the typical official instructions of the scientific consultant, 

which would accumulate general rights, responsibilities, grounds, and measure of the 

responsibility of the scientific consultant of the court, regardless of his/her level in the 

judicial system. 

The vectors of optimization of the interaction of courts and scientists are 

considered in the procedural and outprocessual scopes.  Thus, the development of the 

Institute of Law Expert, in particular in such aspects as compliance with the 

requirement for the presence of a scientific degree, as well as the presence of the 

criterion of »recognized expert», and responsibility were estimated. 

Outrocessual cooperation between judges and scholars can develop in different 

directions, including the process of organizing and conducting scientific research on 

issues that directly relate to judicial activities, actively involving judges, trying to 
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receive a scientific degree.  In this aspect, it is emphasized that the surcharge for a 

scientific degree is the only kind of surcharge that in no way connected with the 

administration of justice. Also marked the value of such directions as the involvement 

of scientists in the process of training for the judicial system, and the possibility of 

internship of scientists in the courts. 

Keywords: court, judicial activity, justice, scientific support, organization of 

scientific support, principles of scientific support. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Незалежна, легітимна, ефективна судова влада в 

державі є необхідною умовою сталого розвитку суспільства, гарантією 

належного здійснення функції правосуддя як важливого компоненту 

утвердження та розвитку демократичного режиму. Як справедливо 

наголошують міжнародні інституції, «правосуддя має на меті вирішення спорів 

між сторонами і, шляхом ухвалення рішень, відігравати як «нормативну», так і 

«просвітницьку» роль, надаючи громадянам відповідні настанови, інформацію 

та гарантії щодо права та його практичного застосування» 19. Тому в умовах 

триваючої судової реформи та бурхливого розвитку законодавства, що 

дестабілізує діяльність судової влади загалом і правозастосовну практику 

зокрема, важливе значення мають фундаментальні речі, які забезпечують 

можливість інституту судового захисту виконувати покладені на нього функції. 

Серед них чільне місце відводиться науковому забезпеченню судової діяльності. 

Адже саме наука здатна спрогнозувати напрями розвитку суспільних відносин і 

судової практики, вирішити питання правових колізій та існуючих у 

законодавстві прогалин. Тому наука повинна бути невід’ємним «супутником» 

діяльності суду, чільне місце в якій відведено правозастосуванню, що 

підтверджується різноманітними сентенціями та афоризмами, найвідомішим із 

яких є «наука без практики мертва, практика без науки сліпа». 

Незважаючи на те, що значимість науки у діяльності судів визнається усіма 

без винятку дослідниками і правової доктрини, і судової влади, аналіз наукового 

забезпечення судової діяльності носить фрагментарний характер. Серед 

вітчизняного наукового доробку переважають дослідження, які присвяченні 

вивченню наукового забезпечення діяльності окремих судів, наприклад, 

Конституційного Суду України (В. Кампо, М. Савенко) чи Верховного Суду 
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України (В. Волошина), його окремих проявів, наприклад, проблем наукової 

експертизи (В. Мамутов) чи експертів з питань права (В. Беляневич, Н. Зозуля, 

Д. Луспеник, О. Кармаза, А. Ребриш, М. Шумило), або ж загалом згадують про 

цей сегмент опосередковано, у контексті аналізу питання організаційного 

забезпечення діяльності судів (А. Борко, О. Дудченко, В. Єльцов, Р. Кирилюк, 

Т. Озол, В. Раца, П. Шпенова).  

Проте, теоретичні основи наукового забезпечення судової діяльності 

належної уваги не отримали, що зумовило вибір напряму наукового пошуку. 

Підґрунтям для дослідження обраної теми стали ідеї та досягнення 

вітчизняних учених у різних галузях права. Окрім згаданих, серед них: 

А. Бернюков, М. Вільгушинський, І. Гловюк, В. Гончаренко, С. Гончаренко, 

В. Городовенко, М. Деменчук, Є. Євграфова, О. Капліна, О. Кібенко, 

О. Кучинська, Б. Малишев, Л. Москвич, О. Отич, М. Погорецький, 

О. Подцерковний, С. Прилуцький, Д. Притика, Я. Романюк, М. Руденко, 

І. Семеніхін, Н. Слотвінська, І. Спасибо-Фатєєва, О. Старенький, О. Хотинська-

Нор, Л. Чулінда, А. Шевченко, О. Яновська та інші. 

Крім того, у роботі знайшли відображення погляди відомих зарубіжних 

дослідників – Ф. Бекона, М. Вебера, Х. Лейсі, К. Попера, Р. Раффіелі, Пітера 

Г. Соломона молодшого, С. Цибульські та інших. 

Відсутність в Україні системних і комплексних досліджень проблематики 

організації наукового забезпечення діяльності судів зумовлює вибір і 

актуальність теми дисертаційного дослідження. 

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

виконана на кафедрі судоустрою, прокуратури та адвокатури Львівського 

університету бізнесу та права в межах НДР «Судоустрій, прокуратура та 

адвокатура в євроінтеграційному вимірі». Тема роботи затверджена Вченою 

радою Львівського університету бізнесу та права (протокол № 5 від 15 грудня 

2015 року). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

системне дослідження сфери організації наукового забезпечення діяльності 

судів, виявлення теоретичних прогалин і практичних проблем, а також 

формулювання науково обґрунтованих положень, висновків і пропозицій, 

спрямованих на її удосконалення. 

Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

– визначити поняття «наукове забезпечення діяльності судів», його мету та 

характерні риси; 

– окреслити та охарактеризувати принципи наукового забезпечення 

діяльності судів; 

– диференціювати напрями наукового забезпечення діяльності судів; 

– визначити склад та класифікувати суб’єктів наукового забезпечення 

діяльності судів; 

– розкрити зміст поняття «діяльність судів (судова діяльність)» як об’єкту 

наукового забезпечення та розмежувати її види; 

– виокремити та охарактеризувати форми та способи наукового 

забезпечення діяльності судів; 

– окреслити перспективи розвитку наукового потенціалу судової влади; 

– визначити ефективні шляхи оптимізації взаємодії судів і науковців; 

– сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

нормативних актів, що регулюють питання організації наукового забезпечення 

діяльності судів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають, змінюються 

та припиняються у сфері організації наукового забезпечення діяльності судів. 

Предметом дослідження є організація наукового забезпечення діяльності 

судів. 

Методи дослідження обрано з урахуванням визначеної мети та завдань, а 

також специфіки об’єкта та предмета дослідження. За основу було взято 
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діалектичний метод наукового пізнання, використання якого забезпечило 

об’єктивну оцінку стану організації наукового забезпечення діяльності судів. 

Серед спеціальних методів дослідження, що забезпечили його логічну 

послідовність, були використанні такі: метод системного аналізу, який 

дозволив дослідити правові норми та наукові праці у різних галузях права, які 

дотичні до наукового забезпечення судової діяльності (розділи 1-3); системно-

структурний метод сприяв визначенню системи наукового забезпечення 

діяльності судів (підрозділ 1.1.); методи абстрагування та узагальнення були 

використані при  формулюванні принципів наукового забезпечення діяльності 

судів (підрозділ 1.2.); логіко-семантичний метод застосовано для аналізу та 

розвитку понятійно-категоріального апарату досліджуваної сфери (підрозділи 

1.1., 3.1.); формально-юридичний метод дозволив проаналізувати зміст 

нормативних положень, що на різних рівнях регулюють питання наукового 

забезпечення діяльності судів (підрозділ 1.3., розділи 2, 3); метод класифікації 

забезпечив можливість класифікувати суб’єктів наукового забезпечення 

діяльності судів (підрозділ 2.1.), сфери судової діяльності (підрозділ 2.2), форми 

наукового забезпечення діяльності судів (підрозділ 2.3.). Для належної 

аргументації сформульованих висновків і пропозицій, яка базується на 

емпіричних даних, були використані статистичний і соціологічний методи 

наукового дослідження (розділи 2, 3). 

Теоретичне підґрунтя дисертації склали праці вітчизняних і зарубіжних 

дослідників сфери судової влади, а також таких галузей як теорія держави і 

права, філософія, філологія, кримінальне, цивільне, господарське та 

адміністративне судочинство. 

Нормативну базу дослідження склали міжнародно-правові документи, 

закони та підзаконні нормативно-правові акти України, акти локальної 

нормотворчості органів судової влади. 
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Емпіричною основою роботи стали: рішення Європейського суду з прав 

людини та Конституційного Суду України, рішення та дайджести судової 

практики Верховного Суду, офіційні статистичні дані та результати опитування 

за спеціально розробленою анкетою 150 суддів, 100 працівників апарату та 100 

наукових і науково-педагогічних працівників. 

Наукова новизна одержаних результатів  полягає в тому, що дисертація 

є першим в Україні монографічним комплексним дослідженням проблем 

організації наукового забезпечення діяльності судів, в якому сформульовано 

значимі для теорії та практики судової діяльності висновки і пропозиції. Серед 

них, зокрема такі: 

вперше: 

- запропоновано визначати поняття «наукове забезпечення діяльності суду» 

як взаємопов’язану та взаємообумовлену сукупність (систему) суб’єктів, видів 

їх інтелектуальної (творчої) діяльності та засобів, заснованих на методології 

наукового пізнання та наукових принципах, функціонування якої спрямоване на 

задоволення потреб суду у спеціальному знанні, яке існує або створюється у 

процесі пізнання різних зрізів реальності, на яких сфокусований суд; 

- окреслено мету наукового забезпечення судової діяльності – отримання та 

надання для використання в процесі судочинства чи інших сферах діяльності 

суду спеціального знання, що трансформується та розвивається в процесі 

пізнання явищ, практик, теорій та ідей будь-яким чином дотичних до сфери 

реалізації правосуддя; 

- виокремлено характерні риси наукового забезпечення діяльності судів 

(поєднання теорії, емпірики, методології та практики; автономність; 

динамічність; циклічність; субсидіарність і перманентність; розвиток світогляду 

та професійних знань суддів і працівників суду), його рівні (зовнішній; 

внутрішній) та напрями (організація та проведення наукових досліджень; 



21 

 

кадровий напрям; напрям наукового консалтингу; інформаційно-аналітичний 

супровід); 

- встановлено, що принципи наукового забезпечення діяльності судів є 

«метапринципами» (такими, що охоплюють відносно автономні системи 

принципів) і до них відносяться принципи науковості, етичності, належної 

організації, інформаційності; 

- запропоновано класифікацію форм наукового забезпечення діяльності 

судів: 1) за способом забезпечення в аспекті його правового регулювання: - 

процесуальні (формальні); - позапроцесуальні (неформальні); 2) за характером 

правового зв’язку суду з суб’єктом наукового забезпечення та статусом 

останнього: - процесуальна; - організаційно-процесуальна; - організаційна; 3) за 

формою об’єктивації результатів діяльності: - усні; - письмові (документи); 4)  

за змістом: - висновок експерта у галузі права щодо (а) застосування аналогії 

закону чи аналогії права та (б) змісту норм іноземного права згідно з їх 

офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, 

доктриною у відповідній іноземній державі; - науковий висновок члені НКР 

щодо застосування норми права; - рекомендації членів НКР з питань реалізації 

Верховним Судом його позапроцесуальних повноважень, науково-аналітичні 

матеріали наукових консультантів; 5) за джерелом використання наукового 

ресурсу: - зовнішні; - внутрішні; 

- сформульовано ряд науково обґрунтованих пропозицій щодо внесення 

змін у нормативні акти, які регулюють питання організації наукового 

забезпечення діяльності судів; 

удосконалено:  

- класифікацію функцій наукового забезпечення діяльності судів, 

зумовлену особливістю науки як ресурсу на: просвітницьку, гносеологічну 

(пізнавальну), аксіологічну (оцінюючу), прогностичну, інформаційну, 

контрольну, превентивну, комунікативну, зворотного зв’язку; 
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- класифікацію суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів: 

1) зовнішніх: (а) міжнародного масштабу (КРЄС, Венеціанська комісія, ЄСПЛ) і 

(б) національного масштабу (наукові установи та організації, аналітичні центри, 

НШСУ, НКР); та 2) внутрішніх: судді та працівники апарату суду, зокрема 

наукові консультанти; 

- класифікацію судової діяльності як об’єкту наукового забезпечення на: 

1) процесуальну діяльність – правосуддя, що здійснюється виключно суддями за 

чітко визначеною законодавством процедурою; 2) позапроцесуальну діяльність, 

яка здійснюється у суді, і до якої долучаються різні його представники, статус і 

взаємодія яких обумовлює її наступний поділ на: (а) діяльність, обумовлену 

законодавчо визначеними повноваженнями, які покладаються на суд, і до 

реалізації яких долучаються і судді, і представники апарату суду; 

(б) організаційно-управлінську діяльність, що здійснюється апаратом суду з 

метою його ефективного функціонування; 

- класифікацію дайджестів судової практики Верховного Суду за такими 

критеріями: 1) за суб’єктом: - дайджести Верховного Суду; - дайджести Великої 

Палати; - дайджести касаційних судів Верховного Суду; 2) за темпоральністю: -

 щорічні; - за півріччя; - щомісячні; - щотижневі; - екстрені; 3) за предметом: -

 зведені; - універсальні; - тематичні; 

набули подальшого розвитку: 

- положення щодо унікальності НКР як суб’єкта наукового забезпечення 

діяльності Верховного Суду; 

- аргументи щодо удосконалення правового статусу членів НКР: вимог до 

них, їх конкурсного добору, безоплатної основи співпраці, ефективної мотивації 

та відповідальності; 

- наукові підходи до розвитку інституту експерта з питань права, його 

статусу у судовому процесі та характерних рис наданого ним висновку. 
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 Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційного 

дослідження мають прикладний характер і можуть бути використані у: 

- у нормотворчій сфері – з метою удосконалення законодавства про 

судоустрій, процесуального законодавства України, а також підзаконних 

нормативно-правових актів, які регулюють питання, пов’язані з організацією 

наукового забезпечення діяльності судів (лист Комітету Верховної Ради 

України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності № 04-

18/12-996 від 04 червня 2018 р.); 

- у науково-дослідній сфері – для подальшого розвитку теоретичних 

положень у сфері організації наукового забезпечення діяльності судів; 

- у навчально-методичній сфері – при підготовці підручників, навчальних і 

навчально-методичних посібників, а також при викладанні таких дисциплін, як: 

«Судоустрій України», «Організація судових та правоохоронних органів», 

«Адміністрування в суді» тощо (акт впровадження Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 19 квітня 2018 р., акт впровадження 

Національної академії внутрішніх справ від 11 лютого 2021 р.); 

- у практичній сфері – для удосконалення організації діяльності судів (акт 

впровадження Верховного Суду від 08 квітня 2021 р.). 

Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження 

підготоване, обговорене та рекомендоване до захисту за результатами 

обговорення на міжкафедральному семінарі кафедр кримінально-правових 

дисциплін, судоустрою, прокуратури та адвокатури, адміністративного права та 

процесу юридичного факультету Львівського університету бізнесу та права 

(протокол № 6 від 24 вересня 2020 року). 

Основні положення дисертації оприлюднено автором на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Професійна правнича 

допомога: сучасний підхід» (м. Київ, 11 грудня 2019 р.); «Актуальні проблеми 

кримінального права» (м. Київ, 22 листопада 2019 р.); «Актуальні проблеми 
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досудового розслідування та судового розгляду злочинів проти статевої свободи 

та статевої недоторканості дітей, шляхи їх вирішення» (м. Київ, 19 червня 

2020 р.).  

Публікації. Основні положення та висновки, сформульовані в 

дисертаційному дослідженні, висвітлено в 9 наукових публікаціях, серед яких: 4 

– у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань із 

юридичних наук, 2 – у фахових виданнях іноземних держав та 3 – у збірниках 

тез доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації зумовлена метою, завданнями та логікою 

дослідження і композиційно складається зі вступу, трьох розділів, що містять 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 235 сторінок, із них основний текст викладено на 179 

сторінках, список використаних джерел (197 найменувань) становить 22 

сторінки, додатки - 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 

 

1.1. Поняття, зміст та мета наукового забезпечення діяльності судів 

 

Як і будь-яке наукове дослідження, наша робота першочергово потребує 

визначитися з її категоріально-понятійним апаратом, що дозволить донести 

авторський задум і зрозуміти логіку наукового пошуку. Ключовим для нас є 

поняття «наукове забезпечення судової діяльності», щодо розуміння якого не 

існує єдності думок. Це спричинено розрізненістю предметів наукових 

досліджень з питань, які так чи інакше стосуються наукового забезпечення 

судової діяльності. А також пов’язано з відсутністю визначення самого поняття 

«наукове забезпечення».  

До прикладу, окремі дослідники пропонують визначати поняття «наукове 

забезпечення» як систему заходів (наукових, науково-технічних, організаційних 

тощо), спрямованих на забезпечення необхідними ресурсами прогресивного 

розвитку суспільства 82, с. 115.  

За іншого підходу, наукове забезпечення постає як організація наукових 

досліджень певної сфери чи проблематики. Так, М.І. Мельник з приводу сфери 

антикорупційної діяльності зазначає, що наукове забезпечення передбачає 

організацію наукових досліджень з проблем запобігання та протидії корупції, 

приведення їх до певної системи, розроблення нових пропозицій наукових 

методик і рекомендацій з цих питань, раціональне їх запровадження у практику, 

прогнозування та науковий аналіз ефективності застосування форм і засобів 

боротьби з корупцією, а також моральне і матеріальне заохочення авторів цих 

досліджень 80, с. 11. 
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Ще більш «широким» за змістом є розуміння наукового забезпечення 

дослідників у сфері державної політики та розвитку суспільних відносин. 

Зокрема, М. Логунова та О. Пшеничнюк зазначають: «У широкому розумінні 

наукове забезпечення політики суспільних трансформацій полягає передусім у: 

а) визначенні арсеналу можливостей, імовірностей, шляхів, способів, методів 

здійснення суспільних трансформацій; б) наданні альтернативних сценаріїв 

розвитку майбутніх процесів, що супроводжують обрані рішення; 

в) представленні розрахунків можливих переваг та втрат, побічних наслідків 

щодо кожного з альтернативних варіантів; г) розробці довгострокових прогнозів 

з ретельним аналізом можливих близьких та далеких наслідків; д) можливостях 

інтерпретації та змістовного витлумачення соціальної реальності» 71, с. 201. 

Значна кількість досліджень оминає увагою питання понятійно-

категоріального апарату та аналізує зміст наукового забезпечення того чи 

іншого виду діяльності крізь призму його суб’єктів. Такий підхід, зокрема, 

прослідковується у публікації В. Кампо, який зазначає, що «особливе місце в 

юрисдикційній діяльності Конституційного Суду України посідає наукове 

забезпечення, здійснюване науковими установами та вищими навчальними 

закладами, підрозділами секретаріату КС, зокрема Управлінням правової 

експертизи, а також службами суддів. Головним інструментом наукового 

забезпечення юрисдикційної діяльності Суду є наукові установи й вищі 

навчальні заклади Києва, Харкова, Одеси, Львова, Донецька та інших міст, які 

на інформаційні запити суддів-доповідачів викладають доктринальні позиції з 

порушених суб’єктами права на конституційне подання та конституційне 

звернення питань» 54, с. 25. 

Енциклопедична література з цього питання досить скупа на дефініції, що 

може пояснюватися неможливістю та недоцільністю формулювання сталого, 

єдиного для всіх сфер державної діяльності поняття наукового забезпечення, 

зміст якого очевидно зумовлюється специфікою конкретної галузі. Тому 
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вбачається доречним сконцентрувати увагу на тих наукових конструкціях і 

поняттях, які є семантично суміжними та за змістом дотичними до категорії, що 

нами досліджується. 

Проте, перш ніж перейти до їх аналізу, вважаємо за необхідне окреслити 

наше розуміння «діяльності судів» або «судової діяльності» як об’єкту будь-

якого забезпечення. Така необхідність також обумовлена існуванням його 

різноманітного тлумачення. 

Так, до певного часу поняття судової діяльності було прийнято розглядати 

як реалізацію судом функції правосуддя або, іншими словами, як процесуальну 

діяльність суду (судді). Водночас, наукові праці останніх років свідчать про 

зміни у підходах до її розуміння. Як слушно зазначають дослідники, «судова 

діяльність здійснюється не лише у процесуальній формі» 194. 

 І.Ю. Носков вказує, що загалом поняття «судова діяльність» розглядається 

в чотирьох аспектах: як діяльність однієї з гілок державної влади, діяльність 

окремого суду, вид юридичної діяльності та вид соціальної діяльності. При 

цьому, він аргументовано, на нашу думку, доводить, що судова діяльність – це 

вид державної діяльності щодо реалізації повноважень судової влади, 

визначених Конституцією, яка здійснюється судами та охоплює два види їх 

діяльності: а) правозастосовну діяльність щодо здійснення правосуддя та 

б) організаційно-допоміжну діяльність, спрямовану на підвищення якості 

правосуддя. Діяльність щодо здійснення правосуддя є основним видом судової 

діяльності, яка здійснюється судами при розгляді віднесених до їх компетенції 

різних категорій справ шляхом відповідного їх сутті судочинства, що 

завершується прийняттям судових актів, вироблених відповідно до принципів і 

норм права, які знаходяться в єдиній системі форм міжнародного та 

національного права, що реалізуються в державі та тягнуть певні юридичні 

наслідки. Організаційно-допоміжна діяльність є діяльністю, що здійснюється 
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суддями, працівниками апарату судів, судами як органами судової влади, 

спрямована на підвищення якості та ефективності правосуддя 87, с. 6. 

Ми приєднаємося до такої позиції, оскільки у методологічному аспекті 

вона дозволяє: а) відрізняти зміст досліджуваного поняття від змісту поняття 

«правосуддя» як більш вузького за своїм змістом поняття; б) виключає зі змісту 

поняття «судова діяльність», яке передбачає діяльність лише судів, діяльність 

органів суддівського врядування та самоврядування. 

Отже, під діяльністю судів або судовою діяльністю, як об’єктом наукового 

забезпечення, ми розуміємо процесуальну діяльність суду, в формі якої 

реалізується правосуддя, та позапроцесуальну діяльність, яка здійснюється у 

суді як необхідна умова ефективності його роботи. 

Найбільш часто у вітчизняній літературі, яка репрезентує здобутки науки 

про судоустрій і судову владу, наукове забезпечення у різних інтерпретаціях 

згадується як: (1) різновид, напрям і сегмент організаційного забезпечення 

діяльності судів або (2) при дослідженні категорії «інформаційне забезпечення 

роботи суду». 

(1) З приводу змісту поняття «організаційне забезпечення діяльності судів» 

у юридичній літературі існують різні думки. Так, наприклад, Р.І. Кирилюк 

обґрунтовує, що доцільно забезпечувальну діяльність щодо судів сприймати як 

сукупність певних видів діяльності уповноважених суб‘єктів, спрямовану на 

створення належних умов для реалізації кожним права на справедливий суд і 

повагу до інших прав і свобод. Проте організацію забезпечення діяльності судів 

він вважає доцільним визначати як складову державного управління 

забезпеченням діяльності судів, що здійснюється уповноваженими суб’єктами і 

є сукупністю внутрішньоорганізаційних та зовнішньоорганізаційних дій, 

спрямованих на створення належних умов для реалізації кожним права на 

справедливий суд 60, с. 42. Цілком очевидно, що дане визначення 
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обмежується суб’єктним критерієм, оскільки йдеться лише про уповноважених 

осіб. 

Натомість А.Л. Борко більш широко тлумачить поняття організаційного 

забезпечення щодо адміністративних судів і розуміє його як сукупність певних 

заходів, здійснення яких дозволяє створити належні умови для здійснення 

правосуддя. На його думку, за змістом вони можуть бути фінансового, 

кадрового, матеріально-технічного, інформаційно-методичного, організаційно-

технічного характеру та спрямовуються на створення умов для повного, 

всебічного, об’єктивного та незалежного здійснення правосуддя 12, с. 110. 

Інша дослідниця, С.В. Глущенко, вважає, що організаційне забезпечення (в 

контексті діяльності вищих спеціалізованих судів) полягає в комплексній 

реалізації апаратом визначених чинним законодавством заходів, що випливають 

із повноважень суду, результати яких спрямовані на створення належних умов 

для здійснення правосуддя, функціонування та організації роботи відповідного 

суду як органу судової влади. При цьому виокремлює такі сфери 

організаційного забезпечення: організаційно-методичну, правову, аналітичну та 

інформаційно-статистичну, документальну, інформаційно-технічну, фінансову, 

кадрову, матеріально-технічну та сферу соціально-побутового забезпечення, 

сфери комунікації, міжнародно-правового співробітництва, а також охорони 

державної таємниці, режимно-секретної та мобілізаційної роботи 30, с. 293-

294.  

Слід також звернутися до визначення організаційно-правового 

забезпечення діяльності судів, яке існує у юридичній літературі. Зокрема, 

Т.В. Озол розуміє під цим поняттям організовану на основі закону та 

здійснювану Судовим департаментом при Верховному суді РФ та його 

управліннями систему заходів правового, інформаційного, організаційного, 

кадрового, фінансового та матеріально-технічного характеру, спрямовану на 

створення необхідних умов для: самостійності та незалежності суддів в процесі 
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здійснення ними судочинства; забезпечення безпеки здійснення правосуддя 

судами; нормального функціонування органів суддівського самоврядування 91, 

с. 10-11. 

На особливу увагу заслуговує підхід, за якого організаційне забезпечення 

ототожнюється з ресурсним забезпеченням судової діяльності. Так, у 

фундаментальному виданні «Судова влада» автори опираються на легальне 

поняття організаційного забезпечення діяльності судів як заходів кадрового, 

фінансового, матеріального, матеріально-технічного та іншого характеру, 

спрямованих на створення умов для повного та незалежного здійснення 

правосуддя. При цьому зазначають, що оскільки принцип адекватного 

ресурсного забезпечення судової влади є складовою принципу незалежності 

судової влади, поняття «організаційне» та «ресурсне» забезпечення є родовими, 

а інші згадані поняття – як такі, що характеризують один із видів 

організаційного (ресурсного) забезпечення 163, с. 543. Цінність цього підходу 

полягає в тому, що у подальшому, розкриваючи зміст аналізованого поняття, 

автори підкреслюють, що на окреме місце в класифікації видів організаційного 

(ресурсного) забезпечення судової діяльності заслуговує науково-аналітичний 

напрям. В його рамках, на їх думку, доцільно виділяти такі обов’язкові 

елементи: 

«– власне аналітичне (як, власне, і загалом наукове. Терміни 

використовуються в даному випадку тільки для зручності викладення), яке 

полягає у постійному вивченні судової практики і відповідної групи джерел 

права як у змістовному, так і в статичному аспектах; 

– власне наукове, яке полягає як у формуванні пропозицій по 

удосконаленню судової практики та відповідної групи джерел права; 

– компаративне, яке полягає у дослідженнях порівняльного країнознавчого 

характеру та порівняльного історичного характеру; 
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– інформаційне, яке полягає у формуванні постійно актуального 

«інформаційного поля», яке містить інформацію про джерела права, судову 

практику, наявні дослідження тощо; 

– соціологічне, психологічне та інші прикладні напрями, пов’язані з 

вивченням як особистості судді та працівника суду, так і його соціального 

статусу, відношення до судді тощо» 163, с. 545. 

Попри доволі широке трактування наукового забезпечення судової 

діяльності, яке не відображає його єдиної мети, очевидними для нас є дві речі. 

По-перше, поняття «наукове забезпечення діяльності судів» є видовим відносно 

родового поняття «організаційне забезпечення» такої діяльності. По-друге, як 

різновид організаційного забезпечення воно акцентує увагу на використанні 

особливого ресурсу – наукового (інтелектуального), що зумовлює специфіку 

сфери відповідної діяльності, її суб’єктного складу та форм реалізації. 

У будь-якому разі спільним для усіх наведених визначень поняття 

«організаційне забезпечення діяльності судів» є те, що вони, всі без 

виключення, передбачають вказівку на такі елементи як: (а) суб’єкт; (б) заходи 

(дії); (в) мета, на досягнення якої вони спрямовані та формулювання якої 

містить вказівку на (г) об’єкт.  

Таким чином, організаційне забезпечення має певну структуру. У свою 

чергу структурованість притаманна системним явищам. Додатковим 

аргументом на користь цього є доводи, які існують у юридичній літературі. 

Зокрема, зазначається, що з наукової точки зору, «організація» має декілька 

смислових значень:  

- організація як процес, завдяки якому створюється та зберігається 

структура системи;  

- організація як сукупність, як система взаємовідносин, видів діяльності, 

прав, обов’язків, ролей, які формуються у процесі спільної праці. «Організації» 

притаманні всі ознаки системи: множинність елементів; єдність мети для всіх 
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елементів; відносна самостійність елементів; наявність зв’язків між елементами; 

цілісність і єдність елементів структури; чітко виражене управління 35, с. 52-

55. 

Водночас, на думку Н.В. Глинської, обґрунтоване доктринальне бачення 

поняття «забезпечення» дозволяє зробити висновок, що забезпечення як напрям 

правової діяльності має комплексний та системний характер, оскільки 

передбачає застосування сукупності різнопланових, взаємопов’язаних між 

собою засобів-дій, реалізація яких дозволяє отримати необхідний результат у 

вигляді забезпечення прав та свобод чи законності 28, с. 505. 

Отже, будь-яка діяльність спрямована на організацію забезпечення 

функціонування суду, незалежно від характеру заходів, які визначають його 

сутність, є певною системою, що охоплює різну сукупність елементів у їх 

взаємозв’язку та взаємодії. 

(2) Як ми зазначали вище, доволі часто прикметники «науковий», 

«науково-методичний», «науково-технічний», «інформаційно-аналітичний» 

вживаються у різних варіантах при визначенні змісту поняття «інформаційне 

забезпечення». Це цілком зрозуміло, оскільки інформація, інформаційні 

ресурси, сучасні інформаційні технології є основою будь-якої наукової 

діяльності, яка постає як інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

отримання нових знань і їх використання 124. Інформація продукує нові 

знання, а застосування знань може продукувати нову інформацію. 

Дотримання лаконічності викладення матеріалу вимагає, щоб серед 

численних праць, в яких по різному визначається загальне поняття 

«інформаційне забезпечення», ми звернули увагу лише на ті, в яких об’єктом 

такого забезпечення виступає судова діяльність. 

Зокрема, В.О. Єльцов визначає «інформаційне забезпечення діяльності 

судів» як управлінську діяльність, здійснювану уповноваженими органами і 
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посадовими особами, направлену на формування інформаційних систем і 

організацію їх використання в цілях задоволення інформаційних потреб у 

судовій інформації осіб, що ухвалюють процесуальні і управлінські рішення, а 

також громадськості. «Іншими словами, інформаційне забезпечення можна 

визначити як комплекс соціально-економічних, науково-технічних, 

управлінських заходів щодо створення інформаційного середовища для 

здійснення правосуддя» 48. 

Однак, більш змістовно ємким і обґрунтованим нам видається визначення 

інформаційного забезпечення, надане у публікації В.А. Раца. Він тлумачить 

його як метод організації функціонування судової системи, який передбачає 

взаємопов’язану та взаємообумовлену сукупність: (а) інформації, створюваної 

відповідно до потреб суб’єктів судової діяльності; (б) діяльності щодо реалізації 

комплексу інформаційних заходів, обумовлених специфікою діяльності суду, та 

необхідних для ефективного функціонування суду загалом і створення умов для 

здійснення правосуддя зокрема; (в) інформаційних технологій 127, с. 46. 

Він також звернув увагу, що доволі часто інформаційне забезпечення 

визначають через призму відповідного інформаційного супроводу, що не 

достатньо вдало відображає зміст інформаційного забезпечення діяльності 

судів, оскільки термін «супроводження» (дія за значенням «супроводжувати» – 

постійно бути разом із ким-, чим-небудь, тісно пов’язуватися з чимсь 153) 

семантично не відображає специфічних характеристик терміну «забезпечення». 

Хоча повністю й не заперечує «сервісний» характер забезпечувальної діяльності 

128, с. 20-21.  

Для нашого дослідження таке зауваження має значення, оскільки наукове 

забезпечення судової діяльності, як і інші різновиди організаційного 

забезпечення, відзначається допоміжним характером. Однак, на відміну від 

інших (як, наприклад, кадрове, матеріальне чи інформаційне забезпечення) 
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носить перманентний характер. Адже потреба в науковому забезпеченні існує 

не постійно, а виникає за певних умов (необхідності доктринального 

тлумачення норм законодавства, їх системного чи порівняльного аналізу, 

колізійності норм, тощо). Такої ж думки дотримується переважна більшість 

опитаних нами (Додатки Б, В, Г). 

Наведений підхід В.А. Раца, на нашу думку, найбільш точно відображає 

«забезпечення» як системне явище, що визначає ефективність організації 

діяльності суду та найбільш узагальнено передбачає такі елементи як: суб’єкт 

впливу (невизначене коло), об’єкт впливу (судову діяльність), процес впливу 

(діяльність), засоби впливу (інформаційні технології) та мету (результат) впливу 

(інформація). 

Очевидно, що він може бути варіативно застосований до різних сфер 

(напрямів) забезпечення судової діяльності. Зокрема, і до її наукового 

забезпечення. Ключовим у такому разі залишається акцент на «науковості» 

такого забезпечення, значенні, яке вкладається в це поняття та рисах, що 

дозволяють виокремити його серед інших.  

Саме терміни «наука» та похідний від неї прикметник «науков(е) (-ий, -а,)» 

є ядром досліджуваної нами категорії. 

Наука (доктрина), як справедливо вказує І.В. Семеніхін, має теоретико-

прикладний характер і виконує роль ідейного фундаменту та теоретичного 

стрижня нормотворчості, сприяє правильному застосуванню юридичних 

приписів. Доктрина є загальним керівництвом для законодавця і надійним 

орієнтиром для суб’єктів правозастосування 149, с. 7. Особливого значення 

вона набуває у випадках вирішення судами нетипових ситуацій, тобто таких, які 

не врегульовані нормами права, а також за відсутності однозначного розуміння 

норм права, опосередкованого неясністю чи двозначністю їх змістового 

навантаження, слугуючи своєрідним «маяком» 49, с. 125. 
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Профільний Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

налічує 17 термінів, які починаються зі слова «наукова (-е, -ий). Серед них: 

наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними 

видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; та науково-

організаційна діяльність – діяльність, спрямована на методичне, організаційне 

забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та науково-

педагогічної діяльності 124. Звичайно, що ці дефініції надані для цілей цього 

закону. 

Водночас «наука» це цілий феномен, що акумулював історичний досвід 

розвитку суспільства внаслідок масштабних і у розмірі, і у часі процесів 

пізнання, накопичення та синтезу інформації, яка трансформувалася у 

відповідне знання. 

Наука – це соціально значуща сфера людської діяльності, функцією якої є 

вироблення та використання теоретично-систематизованих знань про дійсність. 

Наука є складовою частиною духовної культури людства 185, с. 9. 

Наука, пише С.В. Власова, є складною унікальною саморганізованою 

соціокультурною системою, яка виникла та існує заради отримання знання про 

реальність. Суб’єктом науки є людина, яка ставить перед собою мету – 

зрозуміти, як влаштований світ навколо і чому він таким є 21, с. 443. 

Як зазначають дослідники, найбільш поширеним є два визначення науки, 

першим з яких є розгляд її як особливого виду пізнавальної діяльності, що 

спрямований на вироблення об’єктивних, системно організованих і 

обґрунтованих знань про світ, а другим – розгляд її як соціального інституту, 

що забезпечує функціонування наукової пізнавальної діяльності 98, с. 5. 

Поняття науки, зазначає Г.С. Цехмістрова, потрібно розглядати з трьох 

основних позицій. По-перше, з теоретичної, як систему знань, як форму 
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суспільної свідомості; по-друге, як певний вид суспільного розподілу праці, як 

наукову діяльність, пов’язану з цілою системою відносин між ученими і 

науковими установами; по-третє, з позиції практичного застосування висновків 

науки, тобто її суспільної ролі 185, с. 25-26. 

Наука охоплює три обов’язкових компоненти: (а) емпіричні основи; 

(б) теоретичні основи; (в) методологічні основи. Специфіка використання 

методології наукового пізнання зумовлює відповідні види наукової діяльності, 

серед яких вирізняють: науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-

організаційну тощо. Крім того, наукова діяльність, процес наукового пізнання 

ґрунтується на певних принципах, ідеалах і нормах, зокрема, етичних, які 

забезпечують її ефективність і вирізняють її серед інших видів суспільної 

діяльності. 

Характерною рисою сучасної гуманітарної науки є плюралізм, який 

забезпечує її розвиток та виконує «імунну функцію, тобто він здатний 

убезпечити науку від свідомих чи несвідомих помилок і очищає її від 

псевдонаукових суджень, оскільки реалізується в кропіткій, ґрунтовній, 

критично осмисленій роботі вчених і наукових співтовариств» 95, с. 99.  

Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що наукове 

забезпечення судової діяльності в своїй основі передбачає інтелектуальну 

творчу діяльність певних суб’єктів, які володіють спеціальними знаннями та 

навиками, спрямовану на створення знань та/або пошук способів їх 

застосування для потреб і на благо судової діяльності.  

Водночас екстраполяція в сферу нашого дослідження вище окресленого 

підходу Г.С. Цехмістрової до розуміння науки дає можливість нам розглядати 

наукове забезпечення судової діяльності як: 1) використання у судовій 

діяльності існуючої системи знань, а також нового знання, що створюється на 

запит і відповідно до потреб суду; 2) суспільний розподіл сфер діяльності, який 

сприяє системоутворюючим зв’язкам між судом і зовнішнім середовищем; 3) 
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практичне використання наукових висновків у правозастосовній діяльності 

суду. 

На відміну від інших сфер організаційного забезпечення, наукове 

забезпечення діяльності судів завжди передбачає використання методологічного 

інструментарію у поєднанні з теоретичними розробками та емпіричними 

даними. Воно дозволяє застосовувати інноваційні підходи в процесі здійснення 

правосуддя та скеровувати розвиток судової системи у русло відповідності 

суспільному запиту. Завдяки йому відбувається зміна світогляду суддів і 

розвиток правозастосовної практики. Такий вплив наукового забезпечення на 

судову діяльність вказує на його просвітницьку функцію. Адже йдеться про 

збагачення знань суб’єктів судової діяльності, задоволення їх інформаційних 

вузькопрофільних потреб, що потребує використання спеціальних знань і 

навиків для адекватних та релевантних пояснень, тлумачення чи коментарів. 

Однак, як нам видається, просвітницька функція, що виконує наукове 

забезпечення судової діяльності, є не єдиною. Наука, як ресурс 

забезпечувальної діяльності, зумовлює також такі особливі функції наукового 

забезпечення судової діяльності: 

– гносеологічну (пізнавальну) . Вона полягає у вивченні явищ, практик, що 

дотичні до сфери судової діяльності, а також накопиченні існуючого та 

створенні нового знання, необхідного для вирішення питань і задоволення 

потреб, які виникають у діяльності суду; 

– аксіологічну (оцінюючу). Вона полягає в об’єктивній науковій 

інтерпретації фактів, подій, норм на основі їх оцінки з урахуванням потреб 

суб’єктів судової діяльності, виокремленні корисного та пріоритетного, а також 

наданні альтернативних варіантів рішень відносно конкретного питання, що 

виникає у судовій діяльності, якщо така варіативність можлива; 

– прогностичну. Вона забезпечує науковий аналіз перспективи розвитку 

судової практики, застосування норм права, а також інших сфер судової 
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діяльності, науково обґрунтовуючи відповідні прогнози з урахуванням 

існуючих суспільних закономірностей і тенденцій; 

– інформаційну. Її реалізація спрямована на забезпечення судової 

діяльності необхідною науковою інформацією: аналізом, оцінками, 

тлумаченням рекомендаціями та пропозиціями; 

– контрольну. Вона спрямована на забезпечення підзвітності суспільству 

судової діяльності, суду як владної інституції. Критичний аналіз питань, які 

виникають у діяльності суду, їх оцінка дає можливість відслідковувати та 

реагувати на тенденції правозастосування, які можуть бути небезпечними для 

ефективності сфери судового захисту прав та інтересів осіб; 

– превентивну. Ця функція випливає з попередньої та дає змогу науковцям 

застерегти суб’єктів судової діяльності від викривленого сприйняття чи 

помилкового тлумачення та застосування норми права. У ситуації існування 

правових колізій, прогалин правового регулювання суспільних відносин, 

неоднозначного, а інколи і суперечливого змісту правових норм наукове 

забезпечення судової діяльності дозволяє віднайти орієнтир у вирішенні 

нестандартних ситуацій; 

– комунікативну. Вона спрямована на підтримку та розвиток взаємозв’язків 

між судами та зовнішнім середовищем – суспільством, в якому та для якого 

вони функціонують. Першочергово йдеться про взаємозв’язок судів з науковим 

середовищем, яке, крім того, що може вважатися експертним, виступає 

елементом громадянського суспільства. В такому аспекті наукове забезпечення 

діяльності судів забезпечує взаємозв’язок судової влади з громадянським 

суспільством; 

– зворотного зв’язку. Її значення полягає в розвитку безпосередньо науки, 

яка, реагуючи на потреби судової практики, відслідковує не лише тенденції 

правозастосування, а й відображення та вплив наукових думок і позицій, їх 

використання у судовій діяльності. Реалізація цієї функції формує відповідний 
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цикл вироблення та споживання наукового продукту, коли науковий результат є 

джерелом розвитку судової практики, яка в подальшому стає джерелом 

розвитку наукової думки. 

Наведені функції наукового забезпечення діяльності судів реалізуються у 

системному зв’язку, а не відокремлено. Водночас таке їх умовне виокремлення 

дозволяє конкретизувати його зміст і акцентувати увагу на ролі, що відіграє 

наукове забезпечення судової діяльності (як для суду, так і для науки). 

Наукове забезпечення судової діяльності, як зазначено вище, є проявом 

взаємозв’язків судової системи із «зовнішнім світом», завдяки чому 

розвивається її транспарентність. Остання, як зазначає О.З. Хотинська-Нор, є 

однією з найбільш послідовних світових тенденцій у реформуванні судової 

влади 184, с. 176.  

Дослідники транспарентності розглядають її як: – необхідну властивість, 

умову відповідальності та ефективності державної влади; – форму взаємодії 

держави та громадян, яка забезпечує участь громадян у суспільно-політичному 

житті; – спосіб досягнення суспільної злагоди та громадянського консенсусу; – 

ефек тивний спосіб забезпечення прав громадян; – інструмент, який забезпечує 

двосторонній політичний зв’язок між державою та громадянським суспільством 

«на вході» – соціальне замовлення та «на виході» – зворотній зв’язок і 

контроль; – інструмент політичної соціалізації та політичної культури; – фактор 

національної та інформаційної безпеки; – маніпулятивну технологію193, с. 85. 

У такому ракурсі наукове забезпечення діяльності судів опосередковано 

постає як форма взаємодії (комунікації) судів із науковим середовищем, що, 

зокрема, сприяє непрямій участі представників суспільства у реалізації судової 

діяльності, ефективності реалізації права осіб на судовий захист і забезпеченню 

підзвітності судової діяльності суспільству. Всі ці компоненти є необхідною 

умовою функціонування судової влади у демократичному суспільстві, на чому 

неодноразово наголошують міжнародні організації 19. 
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Наведене дозволяє сформулювати на цьому етапі дослідження узагальнене 

поняття наукового забезпечення судової діяльності як системи суб’єктів, видів 

їх інтелектуальної діяльності та засобів, заснованих на методології наукового 

пізнання та наукових принципах, функціонування якої спрямоване на 

задоволення потреб, що виникають у діяльності судів. 

Як і будь-яка діяльність, наукове забезпечення судової діяльності 

переслідує певну мету. Проте, як і випадку з уявленнями про зміст цього 

процесу, позиції науковців з цього приводу різняться. 

Так, В. Кампо вбачає кінцеву мету наукового забезпечення юрисдикційної 

діяльності Конституційного Суду України у формуванні стабільної та 

ефективної системи цього забезпечення, що сприятиме перетворенню його із 

суду формального права на суд права реального. В основу такої системи, на 

його думку, мають бути покладені сучасні фундаментальні наукові знання, які 

дали б можливість змінити парадигму юрисдикційної діяльності Суду ід 

традиційної моделі до інноваційної. «Тому роль наукового забезпечення його 

юрисдикційної діяльності не просто важлива, а й до певної міри ключова» 54, 

с. 25. 

«Кінцевою метою наукового забезпечення діяльності судів на сучасному 

етапі, – пише академік В. Мамутов, – фактично є формування сталої судової 

практики і судових прецедентів, а також переорієнтування судів на здійснення 

судочинства на підставі доктрин реального, а не формального права» 78, с. 88. 

В.А. Волошина вважає, що метою науково-консультаційного забезпечення 

діяльності ВСУ є створення необхідних умов для ефективного здійснення ВСУ 

своїх функціональних повноважень за допомогою запровадження сукупності 

консультативних, організаційних та інформаційних заходів 22, с. 65. 

Метою інформаційного забезпечення діяльності судів, на думку В.А. Раца, 

є створення сприятливого комунікативного середовища, спроможного 
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гарантувати одержання інформації відповідно до вимог користувачів – суб’єктів 

судової діяльності з використанням новітніх інформаційних технологій. А його 

завдання вбачає у своєчасному наданні суб’єктам судової діяльності, а також 

іншим особам інформації відповідної якості в межах існуючих організаційної та 

технічної структур, правового регулювання та фінансування 127, с. 46. 

Щоб визначитися з метою наукового забезпечення судової діяльності, яке, 

як різновид організаційного забезпечення, спрямоване на створення належних 

умов для ефективного здійснення судом функції правосуддя, очевидно 

необхідно також враховувати мету, на яку зорієнтована наука. 

Із цього приводу у художній літературі наводиться дуже вдала художня 

цитата від імені Галілея: «Я вважаю, що єдина мета науки – полегшити важке 

людське існування. І коли вчені, залякані своєкорисними властителями, 

задовольнятимуться тим, що накопичуватимуть знання заради самих знань, то 

наука може стати калікою…» 8, с. 12. 

У методичній літературі філософського спрямування зазначається, що 

основне завдання науки – виявлення об’єктивних законів дійсності, а її головна 

мета – істинне знання 101. В інших джерелах вказується, що мета науки – 

пізнання законів розвитку природи та суспільства і вплив на природу на основі 

використання знань для отримання корисних для суспільства результатів 75, с. 

4. 

Водночас К. Поппер, своє дослідження цілей науки починає з тези про те, 

що у науки немає цілей: «Говорити про цілі наукової діяльності може видатися 

дещо наївним, оскільки зрозуміло, що у різних людей бувають різні цілі, а у 

самої науки цілі нема». Зрештою, він робить висновок, що метою вченого є 

істинний опис світу чи окремих його аспектів 111, с. 73. 

Х. Лейсі у формулюванні мети науки виділяє різні підходи. Зокрема, він 

пропонує таку тезу: «Мета науки полягає в описі явищ (у раціонально 
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прийнятних теоріях) в поняттях, які виводяться з фундаментальних структур, 

процесів і законів світу, і, таким чином, у відкритті нових явищ». Як 

альтернативу зазначеному, вчений пропонує іншу тезу: «Мета науки полягає в 

тому, щоб отримати знання про явища. Це означає акумуляцію (надійну в 

раціонально прийнятих теоріях) можливостей, які є відкритими для різних сфер 

реальності, і пізнання способів реалізації досі нереалізованих можливостей» 73, 

с. 41. 

Загалом можна сказати, що наука спрямована на пізнання реальності, 

використання існуючих та пошук і отримання нових знань і можливостей, 

корисних для суспільства. 

Відтак, метою наукового забезпечення судової діяльності є отримання та 

надання для використання в процесі судочинства чи інших сферах діяльності 

суду спеціального знання, що трансформується та розвивається в процесі 

пізнання явищ, практик, теорій та ідей будь-яким чином дотичних до сфери 

реалізації правосуддя. 

Таким чином, під поняттям «наукове забезпечення діяльності суду» слід 

розуміти взаємопов’язану та взаємообумовлену сукупність (систему) суб’єктів, 

видів їх інтелектуальної (творчої) діяльності та засобів, заснованих на 

методології наукового пізнання та наукових принципах, функціонування якої 

спрямоване на задоволення потреб суду у спеціальному знанні, яке існує або 

створюється у процесі пізнання різних зрізів реальності, на яких сфокусований 

суд. 

У результаті ми можемо виокремити такі характерні риси наукового 

забезпечення діяльності судів: 

– поєднання теорії, емпірики, методології та практики, що визначає 

складну структуру наукового забезпечення як системи та дозволяє досліджувати 

його у різних ракурсах, підкреслюючи особливу цінність науки для судової 

діяльності; 
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– автономність. Існування науки окремо та незалежно від судової системи, 

її самоорганізаційний характер створюють науковому забезпеченню судової 

діяльності умови до автономності, встановлюючи межі допустимого впливу на 

цю сферу з боку суду; 

– динамічність. Постійний розвиток науки та судової практики у їх 

поєднанні надає динамічності науковому забезпеченню діяльності судів, 

запобігаючи стагнації сфери судового захисту прав та інтересів осіб, зміни в 

якій повинні відповідати тенденціям суспільного розвитку; 

– циклічність. Забезпечуючи судову діяльність, наука продукує результат, в 

наслідок використання якого судом створюється нове для пізнання джерело 

(судова практика), що стає новим предметом дослідження науки; 

– субсидіарність і перманентність. Наукове забезпечення відзначається 

допоміжним характером, оскільки немає формалізованої форми та мети, проте 

необхідне для ефективного здійснення судової діяльності. Потреба в науковому 

забезпеченні існує не постійно, а виникає за певних умов (необхідності 

доктринального тлумачення норм законодавства, їх системного чи 

порівняльного аналізу, колізійності норм, тощо); 

– розвиток світогляду та професійних знань суддів і працівників суду 

завдяки науковому доробку, що  спрямовується до суду в межах наукового 

забезпечення діяльності судів. 

Наведені характеристики виокремлюють наукове забезпечення судової 

діяльності з поміж інших сегментів організаційного забезпечення. 

Отже, застосований нами системний підхід до визначення поняття 

наукового забезпечення діяльності судів дозволяє нам в подальшому приділити 

належну увагу кожному з його структурних елементів. 

 

1.2. Принципи наукового забезпечення діяльності судів 

 



44 

 

Ефективна реалізація наукового забезпечення діяльності судів як 

автономної сфери, що відзначається цілісним системним характером, можлива 

за умови дотримання певних принципів, які справляють вплив не лише на зміст 

діяльності, а й визначають рамки здійснення такої діяльності. 

У науковій літературі існує чимало різних поглядів на розуміння категорії 

«принцип». Навіть існує дискусія щодо її ототожнення з терміном «засади», що 

пов’язано з походженням слова «принцип» (principium), яке в перекладі з 

латини означає начало, основа, першопричина.  

З позиції філософії «принцип» розуміється у двох значеннях: 1) як підстава, 

з якої слід виходити та якою необхідно керуватися у науковому пізнанні чи 

практичній діяльності; 2) як внутрішнє переконання людини, яке визначає її 

ставлення до дійсності, норми поведінки і діяльності 166, с. 309.  

Визначення цього поняття у наукових джерелах також супроводжується 

використанням таких категорій як «ідея», «положення», «вимоги» чи 

«стандарти». 

Однак варто погодитися з С.В. Приймою, який зазначає, що «принципи 

співвідносні з багатьма категоріями, що відображає їх як насичене 

різноаспектне явище. Більше того, такі термінологічні розбіжності є навіть 

корисними, оскільки вони дають можливість схарактеризувати принципи в 

режимі «стерео», підкреслити складність даної категорії, зробити наголос 

одразу на кількох її аспектах» 118, с. 46. 

Тому у нашому подальшому дослідженні принципів наукового 

забезпечення діяльності судів ми виходитимемо із загальнофілософського 

розуміння принципів у їх першому значенні як фундаментальних положень, 

основ, що скеровують будь-яку людську діяльність. Як їх синонім ми також 

використовуватимемо термін «засади» для уникнення непотрібної тавтології без 

шкоди для змісту. 
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Слід зазначити, що предметно та системно принципи наукового 

забезпечення діяльності судів в Україні не вивчалися. Лише у дисертаційному 

дослідженні В.А. Волошиної зроблено спробу виокремити та охарактеризувати 

принципи науково-консультаційного забезпечення діяльності ВСУ. Так, авторка 

вважає за можливе визначити як принципи такі: законність, професійність, 

системність, оперативність, повнота та об’єктивність 22, с. 68. Але примітним 

є те, що таку диференціацію принципів науково-консультаційного забезпечення 

вона базує на системі принципів державної служби. Крім того, вона звертається 

до сформульованих у наці принципів психологічного та соціального 

консультування 22, с. 66. 

Зазначений підхід, на нашу думку, є дещо некоректним, оскільки специфіка 

принципів відповідає специфіці тієї діяльності, яку вони визначають і 

спрямовують. Ані консультування, ані державна служба не є суттєво 

спорідненими та визначальними для сфери забезпечення, осередком якої є 

наукова діяльність. Орієнтиром в такому випадку повинні слугувати принципи 

тих видів діяльності, що є стрижневими для досліджуваного поняття, та 

екстраполяція яких не тільки не змінить сутті діяльності, а дасть можливість 

більш глибоко розкрити її зміст та специфіку. Такими, на наше переконання, 

повинні стати першочергово принципи наукового пізнання, а також 

організаційного (ресурсного) забезпечення, сукупний аналіз яких дасть 

можливість синтезувати засади наукового забезпечення діяльності судів. 

Серед основних принципів пізнання (методологічні принципи науки) у 

методичній літературі називають такі: 

1) принцип єдності теорії та практики. Практика – критерій істинності того 

чи іншого теоретичного положення. Теорія, що не спирається на практику, 

безплідна. Водночас, практика, що не керуються науковою теорією, страждає 

стихійністю, малоефективністю та відсутністю необхідної цілеспрямованості; 
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2) принцип історизму. Він вимагає необхідність урахуванням в процесі 

дослідження всіх конкретних умов, в яких розвиваються явища чи процеси: 

місця, часу, конкретної обстановки. «Не можна оцінювати теорії минулого з 

позиції сучасності»; 

3) принцип об’єктивності. Мистецтво пізнання полягає в тому, щоб знайти 

шляхи та засоби проникнення у суть феномену, не привносячи при цьому нічого 

зовнішнього, суб’єктивного; 

4) принцип всебічності та комплексності. Будь-який феномен пов’язаний 

багатьма зв’язками з іншими явищами і його ізоляція, односторонній аналіз 

неминуче призводить до викривленого, помилкового висновку. Тому необхідно 

ураховувати всі взаємозв’язки досліджуваного явища та використовувати різні 

методи (їх різні поєднання) в процесі дослідження; 

5) принцип єдності історичного та логічного. Логіка пізнання об’єкта, 

феномена відтворює логіку його розвитку, тобто його історію; 

6) принцип системності. Передбачає вивчення об’єкта пізнання як системи: 

виявлення певної множинності її елементів, упорядкування зв’язків, 

виокремлення серед них системоутворюючих 2, с. 41-43. 

Дещо іншого підходу дотримується О. Отич. До принципів наукового 

дослідження він відносить принципи: інтерсуб’єктивності, історизму, 

достатньої підстави, детермінізму, несуперечливості, перевірюваності й 

відтворюваності, науковості, наступності й відповідності, цілісності й 

системності, додатковості. Зміст окремих із них полягає у такому: 

– принцип інтерсуб’єктивності відображає властивість загальнозначущості 

й загальнообов’язковості наукового знання. Він виявляється у прагненні 

дослідника досягти істинного знання, максимально абстрагуючись від своїх 

бажань, упереджень, переваг та індивідуальних особливостей наукового пошуку 

й спрямування його на розкриття загальних особливостей і властивостей 

досліджуваного об’єкта чи явища; 
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– принцип достатньої підстави виявляється в тому, що кожна висловлена 

думка обґрунтовується іншими, істинність яких науково доведена й не підлягає 

сумніву;  

– принцип детермінізму виступає у формі причинності як «…сукупності 

обставин, що передують в часі певній події й викликають її». Він відображає 

зв’язок явищ і процесів, коли одні з них за певних умов виступають причиною 

інших явищ і процесів; 

– принцип несуперечливості виявляється у такій логіці наукового мислення 

дослідника, яка забезпечується дотриманням законів логіки, передусім, закону 

недопущення суперечності; 

– принцип перевірюваності зумовлений вимогою щодо можливості 

перевірки фактів, досвіду та істинності наукових тверджень з метою їх 

підтвердження чи спростування; 

– принцип відтворюваності, оскільки отримані дані мають бути 

відтвореними за умови забезпечення для цього подібних умов; 

– принципи наступності та відповідності розвитку наукового знання, 

зумовлений узгодженням здобутого знання зі встановленими раніше 

принципами, законами й теоріями, які добре перевірені, надійно підтверджені й 

не викликають сумніву 99, с. 3. 

Усі з перелічених принципів без сумніву повинні бути притаманні сфері 

наукового забезпечення судової діяльності. Але в контексті нашого дослідження 

доцільним видається їх «об’єднання» в єдиний принцип – принцип науковості, 

як такий, що передбачає примат об’єктивного наукового знання, що досягається 

завдяки системі принципів і методів наукового пізнання, над певними 

кон’юнктурними інтересами (наукова істина повинна бути понад усе), що для 

сучасних умов функціонування судової системи є вкрай актуальним і важливим. 

У такому разі принцип науковості відображатиме пріоритет сукупності усіх 
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принципів наукового пізнання в процесі, спрямованому на наукове 

забезпечення діяльності судів. 

Однак, не тільки методологічні принципи визначають спрямування науки. 

Ця сфера творчої людської діяльності регулюється також нормами етичного 

характеру, що відіграє надзвичайно важливе значення і для науки, і для судової 

діяльності загалом, та сфери її наукового забезпечення зокрема. Як слушно 

зазначає академік С.У. Гончаренко, «наукове знання, з’ясовуючи, що можна і 

що не можна, визначає межі й орієнтири пізнання, межі дозволеного і 

недозволеного, тим самим усвідомлюються реальні можливості людини, 

вдосконалюються критерії морального вибору. Таким чином, наука виробляє не 

тільки знання, а й певні етичні норми» 32, с. 2. 

Принципи (норми) наукової етики прийнято розглядати в двох аспектах: 

внутрішні (професійні), що діють у науковому співтоваристві, та зовнішні – як 

соціальна відповідальність вчених за свої дії та наслідки. 

У 1942 році видатний соціолог, лауреат Нобелівської премії Р. Мертон 

описав норми наукового співтовариства, виходячи з того, що наука – це 

сукупність чотирьох таких основних цінностей (етос науки): 

– комуналізм (communism): наукові результати повинні вільно ставати 

суспільним надбанням, бути доступними для всіх; 

– універсалізм (universalism), тобто істинність наукових тверджень не 

повинна залежати від раси, статті, віку, авторитету, звань тих, хто їх формулює. 

Наука від початку демократична: результати відомого, визнаного ученого 

повинні піддаватися суворій перевірці та критиці так само, як і результати 

починаючого дослідника; 

– незаінтересованість (disinterestedness): вчений повинен шукати істину 

безкорисно. Не можна розглядати винагороду та визнання наукових досягнень 

вченого як самоціль. Але існує й наукова конкуренція, яка полягає у прагненні 
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вчених отримати науковий результат швидше за інших, і конкуренція окремих 

вчених, їх колективів за отримання грантів, державних замовлень; 

– організований скептицизм (organized skepticism): кожний дослідник 

повинен бути критичним як до роботи інших, так і відносно себе. Скептицизм 

вимагає ставити під сумнів усі наукові результати, що є публічними, слідуючи 

головному принципу науки «De omnibus dubitandum est» («сумнівайся в 

усьому»). Інакше кажучи, в науці необхідна, з одного боку, повага до того, що 

було зроблено попередниками, а з іншого – скептичне відношення до їх 

результатів: «Платон мені друг, але істина дорожча» (Арістотель). 

Цю систему норм стали називати CUDOS (по першим літерам кожної 

норми) 25, с. 124. 

Розкриваючи сутність наукової етики крізь призму системи імперативів, 

С.У. Гончаренко головними її елементами вбачає такі як служіння Істині (у 

прагненні до істини вчений не повинен рахуватися ні з своїми симпатіями і 

антипатіями, ні з якими б то не було іншими привхідними обставинами та 

корисності наукової діяльності для суспільства (застосування наукових 

досягнень може приносити не лише благо, але й зло, що породжує надзвичайно 

складну проблему відповідальності вчених за свої відкриття. Учений несе 

відповідальність за виникнення небезпеки для окремої людини, суспільства, 

економіки або шкоди для природи, які може заподіяти застосування 

неперевірених нових наукових знань). Академік також згадує про 

«організований скептицизм», норми комунікативності (спонукає вченого 

ділитися своїми відкриттями з усім науковим співтовариством, оскільки 

визнання – основний механізм соціальної взаємодії в науці, і воно створює 

доступність інформації, стимулюючи подальший пошук Істини) та правдивості і 

чесного ставлення до результатів. Особливий акцент він робить на проблемі 

авторства наукових відкриттів, проблемі плагіату, компетентності і 

фальсифікації: «Учений може помилятися, але не має права фальсифікувати». 
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«Для досліджень, які претендують на науковий статус, строго обов’язковим є 

інститут посилань, завдяки якому фіксується авторство тих чи інших ідей. 

Інститут посилань – це «академічна складова науки». Крім того, цей інститут 

забезпечує селекцію того нового, яке свідчить про зростання наукового знання» 

31, с. 25. 

Зауважимо, що Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

(ст. 5) встановлює обов’язок вченого додержуватися етичних норм наукового 

співтовариства, неухильно дотримуватися норм права інтелектуальної 

власності. 

Національною академією наук України у 2009 році було схвалено Етичний 

кодекс ученого України, в якому викладено загальні принципи етики науки. 

Крім згаданих вище постулатів про відповідальність, ефективність, суспільну 

корисність йдеться також про те, що вчений зобов’язаний протидіяти 

конформізму в науковому співтоваристві, сповідувати принцип свободи в науці, 

не чинити дій, які можуть завдати шкоду професійній репутації іншого вченого, 

слугувати взірцем моральності для молодих вчених щодо ставлення до науки та 

до авторських прав 45. 

Для нас цілком очевидно, що всі наведені імперативи, норми, цінності 

повинні бути й орієнтирами у процесі наукового забезпечення діяльності судів. 

Адже, ніхто не вправі вдаватися до плагіату чи викривляти сутність наукового 

здобутку аби догодити, виправдати очікування сторони судового процесу чи 

суб’єкта судової діяльності. Ніхто не праві привласнювати чужі ідеї, 

намагаючись здобути авторитет у суддівському співтоваристві чи певний 

статус. Ніхто не вправі звеличувати власні концепції, применшуючи цінність 

протилежних наукових думок, уникаючи об’єктивного системного аналізу 

актуальних питань судової практики і теорії. Результати наукової діяльності, 

спрямовані на потреби судової практики, повинні «служити» не лише останній, 
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а й заслуговують бути надбанням широкого загалу, що сприятиме і розвитку 

транспарентності судової влади, і розвитку науки. 

Як і у випадку з принципами наукового пізнання вбачається доречним 

розглядати наведені вище принципи наукової етики як єдину етичну основу 

наукового забезпечення діяльності суду, що складає зміст такого його принципу 

як етичність. 

Відтак, принцип етичності наукового забезпечення діяльності суду 

полягатиме у дотриманні суб’єктами такого забезпечення у процесі своєї роботи 

норм, правил і вимог наукової етики. 

З приводу принципів організаційного забезпечення діяльності загалом 

існує підхід, відповідно до якого такими є: 

1. Автономність – можливість повністю забезпечити виробництво 

ресурсами або звести залежність від постачальників до мінімуму.  

2. Безперервність – забезпечення ритмічності виробництва та зменшення 

простоїв.  

3. Відповідність – наявні ресурси мають забезпечити виконання 

поставлених цілей і мети. 

4. Адаптивність (гнучкість) – реагування на зміни і вплив факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища. 

5. Плановість – має здійснюватися з урахуванням певної складеної 

програми розвитку на підприємстві. 

6. Цілеспрямованість – ресурси мають залучатися тільки на досягнення 

поставлених завдань і виконання поставлених цілей і задач функціонування. 

7. Ресурсозбереження – ощадливе використання ресурсів, які не підлягають 

відтворенню, використання енергозберігаючих технологій 173, с. 220. 

Щодо судової діяльності, то виділяють такі принципи, відповідно до яких 

здійснюється організаційне забезпечення:  
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1) законність – забезпечення діяльності судів здійснюється тільки на 

підставі закону, в рамках, встановлених законом, і в порядку встановленому 

законом; 

2) невтручання у здійснення суддями правосуддя – органи та посадові 

особи, які здійснюють організаційне забезпечення судів, не вправі будь-яким 

чином впливати на суддів і рішення, що ними приймаються; 

3) створення умов для повного та незалежного здійснення функцій судової 

влади; 

4) повне та всебічне задоволення судів у кадрових, фінансових та інших 

ресурсах 79, с. 62. 

Звертає на себе увагу підхід, що існує в західній науці, відповідно до якого 

виокремлюють основні принципи судового адміністрування – сфери, яка 

безпосередньо пов’язана з організаційними забезпеченням судової діяльності. 

Зокрема, в окремих джерелах йдеться про сім основних принципів:   

Принцип 1: Ефективне управління судом вимагає чітко визначеної 

структури управління для формування політики та управління для всієї судової 

системи. 

Принцип 2: Судових лідерів необхідно вибирати з урахуванням їх 

компетентності. 

Принцип 3: Судові лідери повинні при цьому зосереджувати увагу на 

питаннях політики чітко делегуючи адміністративні обов’язки адміністраторам 

суду. 

Принцип 4: Керівництво суду, незалежно від його рівня, має здійснювати 

управління контролем за всіма ресурсами, наявними у системі судового 

забезпечення в межах їх юрисдикції. 

Принцип 5: Судова система повинна бути організована з мінімальними 

складнощами та без надмірності у структурах суду та персоналу. 
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Принцип 6: Керівництво суду повинно розподіляти ресурси для 

забезпечення ефективного балансу навантаження серед судових службовців та 

працівників суду. 

Принцип 7: Керівництво суду повинно забезпечувати високу кваліфікацію, 

компетентність і досвідченість судових кадрів 196. 

Як бачимо, акцент зроблено на суб’єктах адміністрування в судах, що 

передбачає ефективне використання ресурсів суду, в тому числі кадрових, а 

також компетентності всіх, задіяних у цьому процесі осіб.  

Абстрагуючись від вузько управлінського спрямування зазначеного 

підходу, для цілей нашої роботи важливою є увага до забезпечення 

(задоволення потреб) суду належними науковими ресурсами (зокрема, кадрами) 

та їх релевантне (відповідне та ощадливе) використання. Це перекликається з 

тими принципами, які в літературі прийнято відносити до засад організаційного 

забезпечення діяльності загалом, і судової зокрема, та які ми попередньо 

окреслили. 

Необхідно також відмітити, що у вітчизняних літературних джерелах 

зустрічається  диференціація принципів окремих видів організаційного 

забезпечення діяльності судів.  

До прикладу, представники Харківської школи права, аналізуючи сферу 

правового забезпечення роботи суду, виокремлюють такі його принципи: 

Законність. Передбачає вимоги нормативного характеру, що зобов’язує 

всіх осіб, які приймають участь у правовому забезпеченні роботи суду 

застосовувати норми законодавства. Елементи правового забезпечення роботи 

суду мають бути комплексно закріплені у законодавстві. 

Принцип наукової обґрунтованості. Означає, що механізми правового 

забезпечення роботи суду мають використовувати усі сучасні наукові розробки 

у цій сфері, що можуть забезпечити максимальний ефект. 
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Комплексність (повнота). Означає поширеність правового забезпечення на 

всі сфери роботи суду. 

Системність. Передбачає врахування взаємозалежності та взаємозв’язку 

окремих складників цієї роботи, необхідність врахування як економічного, так і 

соціального ефекту, як позитивного, так і негативного впливу того чи іншого 

заходу на кінцевий результат. 

Принцип ефективності. Полягає у тому, що будь-які витрати на всі заходи 

та процеси у цій сфері повинні окупатися через результати діяльності. 

Єдність. Має забезпечуватися однаковими підходами до правового 

забезпечення роботи суду. 

Принцип правової визначеності. Означає, що правові норми були 

сформульовані згідно з правилами юридичної техніки – чітко, зрозуміло та не 

допускати подвійного тлумачення. 

Принцип об’єктивності. Означає, що система процедури добору та вимог 

має бути об’єктивною, звільненою від будь-якого впливу, як стороннього, так і 

в середині самої системи. 

Принцип публічності. Означає загальнодоступність і відкритість 

інформації про всі нормативно-правові акти, систему судоустрою, структуру 

забезпечення тощо 117, с. 47-49. 

Певною мірою, характеризуючи ті чи інші аспекти окремих сфер 

організаційного забезпечення діяльності суду, наведені принципи будуть 

притаманними і сфері наукового забезпечення. Тому пропонуємо розглядати їх 

як елементи принципу належної організації. В такому разі він поглинатиме такі 

вимоги як: здійснення наукового забезпечення судової діяльності на підставах, 

у порядку і відповідно до закону (законність); забезпечення гарантій 

незалежності суддів (невтручання); створення умов для ефективного 

(релевантного, цілеспрямованого, економного) використання наукового ресурсу 

для потреб суду (ресурсоефективність); відкритість і прозорість процесу 
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наукового забезпечення суду, доступність інформації про цей процес і його 

результати (транспарентність). 

На окрему увагу заслуговують принципи інформаційного забезпечення 

судової діяльності, оскільки, як ми вже звертали увагу, цей процес за своєю 

суттю є інформаційним, тобто таким, що передбачає роботу з різноманітною 

інформацією, інформаційними джерелами та ресурсами, а також виробляє 

відповідний інформаційний продукт. 

У науковій літературі зазначається про такі принципи інформаційного 

забезпечення: – забезпечення достовірності інформації, тобто отримання 

(надходження) її з першоджерел; – забезпечення об’єктивності інформації, 

тобто отримання (надходження) її з різних джерел; – забезпечення 

оперативності інформації, тобто інформація повинна бути своєчасно надана та 

оперативно опрацьована; – забезпечення достатності інформації, тобто 

формування необхідного масиву релевантної інформації, що дозволить 

прийняти оптимальні рішення 180, с. 84.  

Водночас В.А. Раца, вважає, що зазначені принципи є похідними від 

властивостей, які притаманні інформації загалом, а отже слід виділяти такі як: 

об’єктивність, достовірність, повнота, цінність, актуальність, доступність і 

ясність. «Так, – пише він, – об’єктивність інформації є відносним поняттям. Чим 

менше суб’єктивних чинників впливають на формування масиву інформації, 

тим більш об’єктивною вона вважається. Саме тому об’єктивність інформації 

потребує опрацювання різних джерел і оперування різного роду показниками. 

Достовірність інформації передбачає, як зазначалось вище, «черпання» її з 

першоджерел. Достовірність інформації визначається тим, наскільки вона 

відображає реальний стан речей. Об’єктивна інформація завжди є достовірною, 

але достовірна інформація може бути як об’єктивною, так і суб’єктивною. 

Повнота інформації відображає якість і достатність інформації. Остання має на 

увазі необхідний для прийняття рішення об’єм даних. Цінність інформації 
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визначається тим, наскільки ця інформація важлива для досягнення мети 

користувача (вирішення певного завдання). Цінність може також залежати від 

того, наскільки інформація знайде своє застосування у діяльності користувача в 

майбутньому. Актуальність пов’язує інформацію з певним відрізком часу та 

показує, наскільки вона відповідає поточному моменту. Ця характеристика 

тісно пов’язана з попередньою та може визначальною для цінності інформації. 

Доступність інформації визначається тим, наскільки складно її отримати. 

Характеристика доступності розкривається не лише крізь призму джерел 

отримання інформації, але й з точки зору можливостей адекватної інтерпретації 

одержаної інформації. Дотримання критерію ясності (зрозумілості) полягає у 

тому, щоб інформація була сформульована (викладена) мовою, доступною 

користувачеві. Ясність інформації залежить від того, наскільки вона пов’язана з 

наявними у користувача знаннями» 128, с. 30-31. 

Наведена наукова позиція нам імпонує, оскільки досить точно відображає 

вимоги до інформаційного продукту (наукових висновків, наукових коментарів, 

аналітичних даних тощо, а також усіх видів судових рішень), який виробляється 

у процесі наукового забезпечення судової діяльності. Проте, як й у випадку з 

принципами наукового пізнання, для цілей нашого дослідження вбачаємо 

можливим і доречним об’єднати згадані вище принципи як єдину систему в 

принцип інформаційності. Як засада наукового забезпечення діяльності суду він 

визначатиме систему стандартів і вимог до інформації, яка обробляється та 

продукується, а також поводження з нею у процесі такого забезпечення. 

 Ретельний аналіз принципів, які виокремлюються в наукових і 

літературних джерелах, та які так чи інакше є дотичними до сфери, що нами 

досліджується, визначаючи основи її функціонування, дозволяє дійти висновку 

про існування принципів наукового забезпечення діяльності суду як певних 

«метапринципів», тобто таких, що позначають відносно автономні системи 

принципів. Останні конкретизують підходи до процесу наукового забезпечення 
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судової діяльності з урахуванням специфіки та різних аспектів (наукових, 

організаційних, інформаційних) його сутності. 

Отже, такими «метапринципами» наукового забезпечення діяльності суду 

є: 

Принцип науковості. Передбачає в процесі наукового забезпечення 

діяльності суду примат об’єктивного наукового знання, що досягається завдяки 

системі принципів і методів наукового пізнання, над певними кон’юнктурними 

інтересами (наукова істина повинна бути понад усе). Іншими словами, принцип 

науковості відображає пріоритет сукупності усіх принципів наукового пізнання 

(єдності теорії та практики, історизму, об’єктивності, всебічності та 

комплексності, єдності історичного та логічного, системності) в процесі, 

спрямованому на наукове забезпечення діяльності судів. 

Принцип етичності. Передбачає дотримання суб’єктами наукового 

забезпечення діяльності суду у процесі своєї роботи норм, правил і вимог 

наукової етики. Серед останніх чільне місце посідає система етичних норм 

CUDOS, а також вимоги належної поваги до авторства та відповідальності. 

Принцип належної організації. Передбачає дотримання в процесі наукового 

забезпечення діяльності суду таких вимог як: здійснення наукового 

забезпечення судової діяльності на підставах, у порядку і відповідно до закону 

(законність); забезпечення гарантій незалежності суддів (невтручання); 

створення умов для ефективного (релевантного, цілеспрямованого, економного) 

використання наукового ресурсу для потреб суду (ресурсоефективність); 

відкритість і прозорість процесу наукового забезпечення суду, доступність 

інформації про цей процес і його результати (транспарентність). 

Принцип інформаційності. Передбачає систему стандартів і вимог до 

інформації, яка обробляється та продукується в процесі наукового забезпечення 

судової діяльності, а також поводження з нею у процесі такого забезпечення. Її 
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елементами є такі імперативи як об’єктивність, достовірність, повнота, цінність, 

актуальність (оперативність), доступність, зрозумілість інформації. 

 

1.3. Напрями наукового забезпечення діяльності судів 

 

Як системне явище, наукове забезпечення діяльності судів здійснюється за 

різними напрямами.  

Узагальнено науковці виділяють такі можливі напрями впливу доктрини на 

професійну діяльність суддів та функціонування судової системи: 

а) роз’яснення теоретичних засад законодавства, його принципів та новел; 

б) підготовка та перепідготовка судових кадрів; в) участь науковців у розробці 

постанов Пленумів Верховного Суду України та актів вищих спеціалізованих 

судів; г) індивідуальні консультації, експертні висновки науковців на запити з 

конкретних питань застосування права юрисдикційними органами, у тому числі 

для розгляду справ у суді 145, с. 14. 

Очевидно, що зазначений підхід не передбачає чіткого критерію 

розмежування напрямів наукового забезпечення, оскільки йдеться і про різні 

сфери судової діяльності, і про різні форми такого забезпечення, і про різні 

випадки виникнення потреби у такому забезпеченні.  

Оскільки, структура нашого дослідження передбачає в подальшому 

характеристику і суб’єктів, і об’єкту наукового забезпечення судової діяльності, 

в межах цього підрозділу при визначенні відповідних напрямів ми будемо 

відштовхуватися від існуючих сфер наукового забезпечення діяльності суду. 

Вони, на нашу думку, стають очевидними, якщо звернутися до питання 

кадрового наукового ресурсу, наявність і використання якого у суді закріплено 

на формальному рівні. 

Так, наприклад, у ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

передбачено функціонування Науково-консультативної ради, яка «утворюється 
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при Верховному Суді з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права для 

підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що 

потребують наукового забезпечення». А у ч.11 ст. 155 цього ж нормативного 

акту закріплено, що до штату апарату судів входять наукові консультанти, які 

повинні мати науковий ступінь. 

Отже, йдеться про зовнішні та внутрішні джерела наукового забезпечення 

судової діяльності, що дозволяє комплексно використовувати надбання науки у 

правозастосуванні. 

Такий підхід дає можливість структурувати напрями наукового 

забезпечення діяльності судів на зовнішньому та внутрішньому рівні. 

Зокрема, зовнішній рівень наукового забезпечення судової діяльності 

передбачає першочергово такий напрям як організація та проведення наукових 

досліджень з проблематики судоустрою та діяльності судів в Україні, а також 

сфери правозастосування. 

Цей напрям наукового забезпечення є фундаментальним, таким, що 

дозволяє долучитися до формування державної політики у сфері захисту прав і 

свобод громадян. Залучення наукового потенціалу, здійснення наукових 

досліджень проблем судової діяльності та організації судової влади в Україні 

створює можливості до їх фахового розуміння та виявлення причин їх 

виникнення. Саме це є необхідною передумовою для вирішення цих проблем, 

що передбачає певні пропозиції, їх варіативність та прогнозування наслідків 

прийнятих рішень. 

Дослідження проблематики організації судової влади в Україні 

здійснюється в межах існуючої у вітчизняній юридичній науці спеціальності 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. З поміж інших наукових 

напрямів вона одна з небагатьох, яка представлена найменшою кількістю 

успішних досліджень. Такий висновок ми можемо зробити завдяки роботі 

одного з її представників – М.В. Руденка, який систематизував дані та з’ясував, 
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що станом на 01.01.2018 р. в Україні з часів здобуття її незалежності було 

захищено 20 докторських дисертацій. Водночас лише 11 дисертацій захищено з 

питань (підспеціальності) судоустрою 145, с. 4-5. Проте не потрібно 

сприймати такі цифри як ознаку нечисленності проблем у сфері організації 

судової влади. Багато питань, які стосуються управлінських процесів, 

адміністрування, державної служби в судах досліджуються в межах наукової 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. Ну, і звичайно, найбільший обсяг складають наукові 

дослідження питань, які виникають у сфері процесуальної діяльності суду. Вони 

виконуються в межах таких наукових спеціальностей юридичної науки як 

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право; 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне 

право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. 

Проблеми правозастосування стають предметом наукових досліджень 

матеріальних галузей права – цивільного, господарського, кримінального та 

інших.  

Наукові дослідження є цінним джерелом і орієнтиром для суддів в умовах 

бурхливого нормотворення, правових колізій, суперечливого законодавства та 

двозначності змісту його положень.  

На думку Л.І. Чулінди, яку ми поділяємо, «актуальність залучення 

наукових досліджень у процесі інтерпретаційної діяльності зростає у зв’язку з 

адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 

Важливим чинником є аналіз і узагальнення практики тлумачення міжнародних 

документів. Дослідження науковців допомагають долати неузгодженість, 

суперечливість певних юридичних понять в національній нормативно-правовій 

базі, а також сприяють ефективності правозастосувального процесу. …зростає 

важливість використання наукових розробок, зокрема, тлумачення оціночних 
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понять у міжнародно-правових нормах. …Ґрунтовні наукові статті, присвячені 

проблемам лінгвістично-термінологічного опрацювання текстів нормативно-

правових актів і тлумачення окремих термінів і терміносполучень … по-перше, 

допомагають удосконаленню мовного вираження правових норм, по-друге, 

сприяють врахуванню особливостей текстуального оформлення правових норм 

при юридико-лінгвістичному тлумаченні, що розширює і поглиблює процес 

накопичення досвіду тлумачення. Безумовно, цінними є науково-практичні 

коментарі судової, господарської практики, коментарі до Конституції, законів, 

кодексів України, які ґрунтуються на глибокому науковому аналізі й 

узагальненні практики тлумачення» 189, с. 44. 

Щодо останньої тези, то слід окремо зазначити, що коментування 

науковцями чинних законодавчих актів, зокрема, кодифікованих, сприяє суддям 

у системному одноманітному тлумаченні їх норм, а подекуди також дає 

можливість краще зрозуміти ідеологію, яка в них закладалася, що відіграє 

важливе значення для реалізації того чи іншого нормативно-правового акту. З 

цього приводу дуже вдалим є епіграф до передмови у науково-практичному 

коментарі до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», де використано 

цитату Юстиніана І «Знати закони – означає сприймати не їх слова, але їх зміст 

та значення» 51, с. 5. 

Свідченням, проявом і доказом того, як наукові дослідження впливають на 

судову діяльність є цитування наукових джерел у рішеннях суду. Хоча не всі 

судді, а також науковці сприймають і схвалюють такий підхід. Зокрема, 

наприклад, І.В. Гловюк зазначає: «Спеціалісти у галузі права, адвокати, 

представники сторін можуть у своїх виступах посилатися на наукові праці, 

коментарі. Рішення ж суду не може містити посилань на доктринальні праці – 

наша правова система не має таких традицій» 29, с. 96. Схожою є позиція 

Є.П. Євграфової, яка вважає, що в судових рішеннях мають міститися 

посилання лише на відповідні норми законів (статті, їх частини, окремі 
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приписи), а не на наукові праці, хоча останні можуть бути використані (і 

використовуються) у процесі їх розгляду та ухвалення судом, проти чого ніхто 

не заперечує 46, с. 337. 

На противагу зазначеним поглядам варто навести позицію ЄСПЛ. Так, у 

своєму рішенні у справі «Воловік проти України» ЄСПЛ зазначив, що 

«національні суди мають вибирати способи такого тлумачення, які зазвичай 

можуть включати акти законодавства, відповідну практику, наукові 

дослідження тощо» 137.  

Більше того, сам ЄСПЛ використовує вітчизняні наукові джерела при 

вирішенні справ щодо України. Яскравим тому прикладом є рішення у справі 

«Гарнага проти України», в якій Суд захистив право заявниці на зміну свого 

іменування по батькові. У цьому рішенні, у розділі ІІ. Відповідне національне 

право, ЄСПЛ не лише звернувся, а й цитує професора З. В. Ромовську, 

посилаючись на її коментар до Сімейного кодексу України, розробником якого 

вона була («Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний 

коментар. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Видавничій Дім Ін Юре, 2006. Стор. 

310, 312») 138. 

Як свідчить національна судова практика, зокрема, Верховного Суду, 

посилання у судових рішеннях на наукові праці наразі, хоча і не чисельні, проте 

актуальні. Така практика набуває дедалі більшого поширення серед суддів, 

формуючи нові традиції у написанні судових рішень, їх необхідної мотивації. 

Для переконливості наведемо окремі приклади судових рішень. 

Так, у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 13 лютого 2019 р. (справа № 818/1678/16), 

постановленій у справі про скасування наказу, поновлення на роботі, стягнення 

заробітної плати, процитовано існуюче у наукових джерелах визначення 

негайного виконання судового рішення: «Негайним визначають виконання 

судового рішення, яке не набрало законної сили. Особливістю при цьому буде 
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видача виконавчого листа за рішенням, яке допущене до негайного виконання, у 

день його ухвалення. Законодавець визначає випадки, щодо яких може бути 

застосоване негайне виконання судового рішення з одного боку, з метою 

забезпечити швидкий та реальний захист життєво важливих прав та інтересів 

громадян та держави, а з іншого – намагаючись уникнути ситуації, коли постає 

необхідність повороту виконання судового рішення [Науково-практичний 

коментар Цивільного процесуального кодексу України : У 2 т. / за заг. ред. С. Я. 

Фурси. - К.: Видавець Фурса С. Я, КНТ. - 2006. - Т. 2. - 800 с.; Штефан М. Й. 

Цивільне процесуальне право України / М. Й. Штефан. - К. : Видавничий дім 

«Ін Юре», 2005. - 624 с.]» 115. 

В ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати 

Касаційного кримінального суду від 24 жовтня 2018 р. (справа № 439/397/17) 

навіть наводиться наукова дискусія, що заслуговує на окрему увагу та дослівне 

відображення:  

«На виключний характер правової проблеми указує не тільки існування 

різної судової практики, але й наявність різних позицій науковців щодо цього 

питання. 

Наприклад, на думку доктора юридичних наук, професора ОСОБА_4 (яка 

частково знайшла своє відображення в позиції прокурора, який виклав 

відповідне обґрунтування у своїй касаційній скарзі), якщо внаслідок 

кримінального правопорушення сталася смерть особи, то права потерпілого 

можуть мати близькі родичі чи члени сім’ї такої особи. Проте з такими особами 

не може відбутись регламентоване ст. 46 КК примирення, адже вони не 

охоплюються кримінально-правовим поняттям потерпілого від злочину (цим 

поняттям мають охоплюватися лише такі фізичні особи, яким шкода внаслідок 

вчинення злочину заподіюється безпосередньо). Крім цього, заподіяна злочином 

шкода з погляду застосування ст. 46 має бути такою, що за своїм характером 

піддається відшкодуванню (усуненню). Заподіяна ж вбивством шкода має 
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невідворотний характер, що унеможливлює звільнення від кримінальної 

відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим (Науково-

практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. І. Мельника, 

М. І. Хавронюка. - Київ: Дакор, 2018. - С.136). 

Разом з тим, існує і протилежна думка. Так, доктор юридичних наук, 

професор ОСОБА_7 зазначає, що примирення може мати місце не із самим 

потерпілим, а з його представниками або особами, які мають права потерпілого. 

Зокрема, у справах про злочини невеликої тяжкості або необережні злочини 

середньої тяжкості, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, потерпілими 

практика визнає близького родича вбитого, з яким і може бути досягнуто 

примирення (Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За 

заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. -  Харків: 

Право, 2013. - Т.1. - С.183)» 171. 

Але найчастіше судді звертаються до правової доктрини у своїх окремих 

думках, мотивуючи свою незгоду з рішенням суду, прийнятим більшістю його 

складу. 

Так, в окремій думці від 20 листопада 2019 р. (справа № 640/18143/16-ц), не 

погоджуючись із рішенням колегії суддів Другої судової палати Касаційного 

цивільного суду, судді Верховного Суду В.І. Крат та В.І. Журавель навели такі 

мотиви: 

«2. Усталеним є в доктрині цивільного права, що при існуванні 

множинності осіб у зобов`язанні виникають часткові зобов`язання (наприклад: 

Цивільне право України. Особлива частина: підручник / за ред. О.В. Дзери, Н.С. 

Кузнєцової, Р. А. Майданика. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К.: Юрінком 

Інтер, 2010. - С.33; Цивільне право: підручник: у 2 т. / за ред. В. І. Борисової, 

І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. - Х.: Право, 2011. - Т.2. - С.35; 

Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, 

тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, 
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Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / За ред. проф. І.В. Спасибо-

Фатєєвої. - Х.: Страйд, 2012. - Том 7: Загальні положення про зобов’язання та 

договір. - С.165-169). Такий висновок підтверджується й тлумаченням статті 

540 ЦК. Тому кредитор у частковому зобов’язанні має право вимагати 

виконання, а кожний із боржників повинен виконати свій обов’язок у рівній 

частці. 

3. Також усталеним є в доктрині цивільного права, що солідарні 

зобов’язання виникають у випадках, встановлених договором або законом, 

зокрема, у разі неподільності предмета зобов`язання (наприклад: Науково-

практичний коментар до цивільного законодавства України: [В 2 т.] / Відп. ред. 

В.Г. Ротань. - 2-ге вид. - Х.: Фактор, 2010. - Т.1. - С.645; Цивільне право: 

підручник: у 2 т. / за ред. В.І. Борисової , І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. 

Яроцького. - Х.: Право, 2011. - Т.2. - С.36.; Цивільний кодекс України: Науково-

практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) / 

За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. - Х.: Страйд, 2012. – Том 7: Загальні 

положення про зобов’язання та договір. - С.169-183). Такий же висновок 

дозволяє зробити і тлумачення статті 541 ЦК» 94. 

Але не тільки науково-практичні коментарі стають для суддів джерелом 

наукового обґрунтування. Наприклад, в окремій думці суддів Великої Палати 

Верховного Суду С.В. Бакуліної, Д.А. Гудими, О.Р. Кібенко, В.Ю. Уркевича від 

26 березня 2019 р. у справі № 804/15369/13-а констатовано різні наукові підходи 

щодо визначення правового режиму майна акціонерних товариств, 100 % акцій 

яких перебуває у державній власності, з посиланням на наукові публікації 

відомих вітчизняних вчених у галузі цивільного права: 

«23.1. Одні вважають, що положення нормативно-правових актів, які 

стосуються приватизації державного майна, дають підстави зробити висновок, 

що зміна державної форми власності може відбуватися виключно шляхом 
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приватизації. Закон України «Про приватизацію державного майна» не 

відносить до способів приватизації передання такого майна державою до 

статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства, створеного шляхом 

корпоратизації державного унітарного підприємства. Тому державне майно, що 

передане державою до статутного фонду (капіталу) державного унітарного 

підприємства, корпоратизованого у акціонерне товариство, 100 % акцій якого 

залишається у власності держави, до моменту завершення процедури 

приватизації (продажу у приватну власність належних державі акцій такого 

акціонерного товариства) є державною власністю [Дзера Ю.М. Особливості 

правового режиму майна, переданого державою до статутного фонду (капіталу) 

акціонерного товариства у результаті корпоратизації державного унітарного 

підприємства // Юридична Україна. 2010. № 4. С.59-63]. 

23.2. Інші вчені (І.В. Спасибо-Фатєєва, В.М. Кравчук, І.А. Селіванов, 

О.Р. Кібенко тощо) констатують, що акціонерне товариство, створене у процесі 

корпоратизації, є власником майна, переданого йому засновником до статутного 

капіталу, а держава є власником акцій таких товариств до їх відчуження в 

установленому законодавством порядку [Цивільний кодекс України: Науково-

практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 

позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції науковців, фахівців). 

Т.3: Юридична особа / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків: Страйд, 

2009. С.600; Спасибо - Фатєєва І.В . Про юридичні особи публічного і 

приватного права // Щорічник українського права. 2017. № 9. С.176-185; 

Селіванова І.А. Проблеми правового статусу акціонерних товариств, в яких 

держава є акціонером // Вісник Верховного Суду України. 2009. №9 (109). С.44-

48; Селіванова І.А. Про різновиди акціонерних компаній, створених за участю 

держави // Університетські наукові записки. 2007. № 2. С.214-219; Кібенко О.Р. 

Організаційно-правові форми державного підприємства та державного 

акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз // Право та інноваційне 
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суспільство. 2013. № 1. С.125-140]. А. М. Захарченко зазначає, що приватизація 

є не єдиним способом відчуження державного майна. Зважаючи на те, що 

законодавчі акти, які містять загальні положення про правовий статус 

господарських товариств, передбачають набуття господарським товариством 

права власності на майно, передане йому учасниками товариства у власність як 

вклад до статутного капіталу, передання державного майна у власність 

акціонерному товариству може розглядатись як окремий спосіб відчуження 

такого майна (поряд із приватизацією й іншими) [Захарченко А.М. Щодо 

правового режиму об`єктів державної власності у складі майна державних 

акціонерних товариств та їх дочірніх підприємств // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 

2(1). С.124-129.]» 93. 

Слід зазначити, що саме судді Верховного Суду, особливо Великої Палати, 

доволі часто користуються правом на окрему думку. «За статистичними даними 

щодо роботи Верховного Суду, за перше півріччя 2018 р. було складено 205 

окремих думок, що становить лише 0,46% від загальної кількості розглянутих 

справ (44309). Водночас у ВП було складено 42 думки, що становить 5,33% від 

загальної кількості справ, розглянутих палатою за цей період (788). Якщо 

проаналізувати дані ЄДРСР за період з 01.01.2018 р. до 01.08.2018 р., то можна 

побачити, що суддями ВП загалом було складено 103 окремі думки, що 

становить більше ніж 12% від кількості розглянутих справ за цей період» 64. 

Переважна більшість із них передбачає посилання на наукові праці в частині 

мотивації незгоди судді(ів) із судовим рішенням. 

Науковці зазначають, що інститут окремої думки має великий потенціал до 

розвитку і як процесуальний інструмент, що забезпечує ефективність 

процесуальної форми, і як інституціональна гарантія незалежності судді під час 

здійснення правосуддя 181, с. 32. «Наявність окремих думок, особливо 

колективних, підписаних значною кількістю суддів, має привертати увагу 
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адвокатів, судових журналістів, науковців та законодавців. Це привід для 

глибокого аналізу ситуації» 64. Окремі дослідження свідчать про популярність 

цього інституту у судах різних країн Європейського Союзу 197.  

Зважаючи на зазначені прогнози, орієнтири на європейські цінності, а 

також наведену статистику, можна дійти висновку про формування нового 

тренду у судовому правозастосуванні, що відображає глобальний вплив науки 

на діяльність суду. Як зазначає І.В. Семеніхін, «судді стають більш 

«відкритими» при прийнятті рішень, намагаються враховувати соціально-

економічні, політичні, культурні, релігійні аспекти справи, що стала предметом 

судового розгляду, та виходити за межі застиглих законодавчих норм у пошуках 

більш гнучких правових рішень, що відповідають складним і мінливим 

життєвим обставинам. Представники суддівського корпусу вже не 

покладаються виключно на закон і звертаються до принципів права, 

прецедентного права (усталеної судової практики), правової доктрини, 

«шукають» право в інших його проявах (джерелах права) та прямо посилаються 

на них у судових актах» 149. 

Аналізований напрям наукового забезпечення діяльності судів є 

специфічним з ряду причин. По-перше, в межах його реалізації 

задовольняються потреби не лише суду, а й інших суб’єктів, коло яких є 

необмеженим. По-друге, саме цей напрям, як жоден інший, демонструє масштаб 

взаємозв’язків, взаємодії та взаємовпливу науки та судової діяльності. 

Наступний напрям, який варто виділити на зовнішньому рівні, це кадровий. 

Він передбачає забезпечення суду науковими кадрами. Йдеться про наявність 

науковців у суддівському середовищі, а також серед працівників апарату суду. 

Ми вже згадували норму Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

(ст. 155), відповідно до якої до штату апарату судів входять наукові 

консультанти. Що ж до суддівського корпусу, то перш за все варто згадати ті 
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законодавчі положення, які акцентують увагу на науковцях як особливій групі 

претендентів на посаду судді.  

Так, відповідно до ст. 28 згаданого Закону, суддею апеляційного суду може 

бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати 

правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог: …має 

науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права 

щонайменше сім років. Згідно зі ст. 38 Закону суддею Верховного Суду може 

бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати 

правосуддя у Верховному Суді, а також відповідає одній із таких вимог: …має 

науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права 

щонайменше десять років.  

Законом «Про Вищий антикорупційний суд» (ст. 7) передбачено, що на 

посаду судді Вищого антикорупційного суду громадянин України може бути 

призначений, якщо він відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, 

передбаченим Законом України «Про судоустрій і статус суддів», а також 

володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення 

судочинства у справах, пов’язаних з корупцією, та відповідає одній із таких 

вимог: …має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері 

права щонайменше сім років. 

Звісно, такий акцент не означає, що лише зазначені кандидати, займаючи 

посаду судді, уособлюють науку у судовій діяльності. Адже наукова робота це 

одна з небагатьох сфер, яка є сумісною з професією судді. Тому багато діючих 

суддів мають наукові ступені, присуджені їм вже під час перебування на посаді 

судді. Проте, до них, до їх статусу ми безпосередньо звернемося при 

характеристиці суб’єктів наукового забезпечення діяльності суду. Наразі ж 

варто звернути увагу на ще один – опосередкований і не такий очевидний, як 
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наведені вище приклади, прояв наукового забезпечення судової діяльності у 

кадровому напрямі. Мова йде про участь науковців у процесах підготовки 

кандидатів на посаду судді, а також періодичного навчання суддів з метою 

підвищення рівня їхньої кваліфікації, що здійснюється НШСУ відповідно до 

покладених на неї завдань (ст. ст. 104, 105 «Закону України про судоустрій і 

статус суддів»). Така можливість закріплена у локальних актах НШСУ.  

Так, наприклад, Порядком проходження спеціальної підготовки 

кандидатами на посаду судді, затвердженим рішенням ВККСУ від 12 лютого 

2018 року № 19/зп-18, передбачено, що одним із принципів спеціальної 

підготовки є «забезпечення високої якості та наукової обґрунтованості 

спеціальної підготовки». Також у розділі 7 зазначено, що у разі потреби НШСУ 

проводить конкурсний добір викладацького складу для залучення до науково-

викладацької діяльності. Кандидати на посади викладачів/тренерів, які не є 

діючими суддями, суддями у відставці чи працівниками апаратів судів: 

соціологи, психологи, економісти, експерти, що мають іншу спеціалізацію, 

тощо – добираються НШСУ із числа провідних фахівців відповідних напрямків 

112. 

Як випливає з Положення про підготовку та періодичне навчання суддів у 

Національній школі суддів України, що затверджене наказом НШСУ від 06 

липня 2017 р. № 26, підбір викладачів для формування програми навчального 

заходу здійснюється зі сформованого НШСУ Реєстру лекторів, викладачів 

(тренерів), модераторів, фасилітаторів, до якого входять досвідчені судді, судді 

у відставці, викладачі вищих навчальних закладів, науковці, працівники НШСУ 

та інші особи з бездоганною професійною репутацією та високими моральними 

якостями, які мають високий рівень знань у відповідній галузі права, 

викладацькі навички та пройшли відповідну підготовку 110. 

Специфічною формою забезпечення судової діяльності науковим ресурсом, 

зокрема, і кадрами є функціонування НКР, що передбачено у ст. 47 Закону 



71 

 

України «Про судоустрій і статус суддів». Статус і діяльність цього органу 

заслуговують на увагу в межах наступних розділів нашого дослідження. 

Як окремий напрям наукового забезпечення діяльності суду слід виділити 

науково-консультативний або напрям наукового консалтингу.  

Як зазначають окремі автори, консалтинг – це комплекс знань, які пов’язані 

з науковим пошуком, проведенням досліджень та експериментів з метою 

розширення знань, що існують, або набуття нових, перевірка наукових гіпотез, 

встановлення закономірностей, наукових узагальнень та обґрунтування проектів 

для успішного розвитку організацій. Консалтинг опирається на наукову 

організацію праці, системний аналіз, науково обґрунтовані методи прийняття 

рішень 10, с. 58. 

У літературі виділяють такі види (форми) консультування, що притаманне 

та зумовлено потребами діяльності суду: 

а) наукове консультування, яке полягає у наданні науково обґрунтованих 

висновків з питань застосування та/або тлумачення норм національного та/або 

міжнародного права, що ґрунтуються на аналітичних умовиводах фахівців в 

галузі права; 

б) інформаційне консультування – забезпечення актуальною та 

узагальненою інформацією є запорукою прийняття законних, обґрунтованих 

судових рішень в розумні строки; 

в) методичне консультування – це різновид діяльності, який полягає у 

забезпеченні суддівського корпусу належною сукупністю методичних 

рекомендацій щодо застосування інформаційно-аналітичних даних та способів і 

методів розповсюдження позитивного досвіду їх застосування всіма суб’єктами 

реалізації судової влади в Україні 22, с. 54-55. 

На думку В.А. Волошиної науковому консультуванню, що забезпечує 

діяльність суду, притаманні такі характерні риси. По-перше, воно здійснюється 

на постійній основі. По-друге, таке консультування може бути декількох видів. 
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По-третє, консультування є багатоцільовим, тобто може бути охарактеризоване 

як поліфункціональне. По-четверте, таке консультування може мати ознаки як 

консультування із стратегічною метою (наприклад, формування єдиної судової 

практики), так і мати суто оперативне значення, обумовлене необхідністю 

вирішення певних ситуативних завдань, визначених специфікою діяльності суду 

(наприклад, прийняття рішення в конкретній справі). По-п’яте, ураховуючи 

спосіб залучення до консультування суб’єктів консультування, є 

консультування, що здійснюється внутрішніми резервами суду, та таке, що 

залучає зовнішні джерела консультування. Метод консультування, і це вже 

шоста його характерна риса, який використовується в межах науково-

консультативного забезпечення діяльності суду, може бути визначений і як 

метод діагностики, і інформування, і навчання, і аналізу та узагальнення. 

Попередня характеристика зумовлює сьому ознаку: стандартні ролі суб’єктів 

консультування: діагностик, аналітик, експерт, тренер. І, нарешті, остання, 

восьма характерна риса консультування в межах здійснення науково-

консультативного забезпечення діяльності суду визначає специфіку 

консультант-клієнтських відносин, а саме відносин між суб’єктами 

консультування та суддями, які завжди побудовані на повній самостійності 

останніх в прийнятті рішень, обумовлених виконанням суддівських функцій 

22, с. 54-55. 

Дослідники державного управління зазначають, що у цій сфері 

консультування можна розглядати як виконання таких його завдань: 

– збирання, сортування, використання інформації; 

– оцінка рівня підтримки того чи іншого альтернативного варіанта 

прийняття рішення; 

– вирішення конфліктів між протилежними інтересами; 

– пошук суспільної підтримки урядового варіанта і забезпечення 

співробітництва на етапі реалізації проекту тощо. 
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Крім того, вони виділяють чотири етапи консультаційного процесу в 

державному управлінні: підготовку до консультування; діагностику; 

консультування з розробки альтернативних шляхів вирішення; консультування 

з упровадження альтернатив 69, с. 14-19. 

Вбачається, що вказані завдання та етапи у певній інтерпретації притаманні 

й науковому консалтингу, який покликаний забезпечувати судову діяльність. 

Оскільки пропозиції щодо вирішення тих чи інших питань, які виникають і в 

процесуальній, і в позапроцесуальній діяльності суду, повинні ґрунтуватися на 

системному аналізі зібраної релевантної інформації з подальшим моделюванням 

альтернативних варіантів рішення та вибору найоптимальнішого серед них. 

Як слушно було підмічено, науковий консалтинг є тим напрямом наукового 

забезпечення діяльності суду, який має місце не лише на його зовнішньому 

рівні, а й на внутрішньому – завдяки науковому кадровому ресурсу, яким 

володіє суд, і уособленням якого є судді та відповідні працівники апарату, 

зокрема, наукові консультанти.  

Саме діяльність апарату, прямим, законодавчо визначеним завданням якого 

є організаційне забезпечення роботи суду, дозволяє продемонструвати повноту 

такого його різновиду як наукове забезпечення. Адже робота апарату в цьому 

напрямі передбачає: 

– підготовку висновків, довідкових матеріалів, аналітичних оглядів 

національного та зарубіжного законодавства, наукової літератури з питань, які 

стосуються функціонування судової системи, сфери матеріального права за 

відповідним напрямом спеціалізації суду чи судді; 

– підготовку аналітичних матеріалів щодо судової практики застосування 

матеріального і процесуального закону з метою виявлення тенденцій у 

напрямку забезпечення його одноманітного тлумачення та сталості масиву 

судових рішень; 
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– аналіз чинного законодавства, що регулює питання функціонування 

судової системи, сферу матеріального права за відповідним напрямом 

спеціалізації суду, на предмет внесення пропозицій щодо його вдосконалення;  

– нормативно-правову експертизу документів, у тому числі проектів 

законів та інших нормативно-правових актів, що стосуються судочинства, 

судоустрою, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, 

пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою, а також підготовку 

проектів висновків на відповідні законопроекти (для Верховного Суду); 

– участь у підготовці проектів звернень до Верховного Суду про звернення 

до КСУ з питань конституційності законів та інших правових актів, а також 

щодо офіційного тлумачення Конституції України; 

– участь у підготовці інформації про стан правосуддя у відповідній судовій 

юрисдикції та практику вирішення окремих категорій судових справ; 

– аналіз судової статистики та підготовка оглядів необхідних статистичних 

даних; 

– участь у підготовці узагальнення судової практики; 

– надання інформаційної та методичної допомоги в процесі розробки та 

опрацювання питань, що виносяться на розгляд Пленуму та НКР (для 

Верховного Суду); 

– інформаційно-аналітичне забезпечення організації зборів суддів, робочих 

нарад, міжнародних зустрічей та інших заходів, в яких приймають участь 

представники суду; 

– розгляд пропозицій, заяв і скарг громадян, що надходять до суду, 

вивчення та узагальнення питань, які в них порушуються, та розробка 

пропозицій щодо їх вирішення; 

– участь у підготовці проектів інформаційних листів. 
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Усі наведені елементи охоплюються напрямом наукового забезпечення 

діяльності суду, який можна умовно окреслити як інформаційно-аналітичний 

супровід. 

Використання судами власного наукового ресурсу дозволяє оптимізувати 

внутрішні процеси взаємодії апарату суду та суддівського корпусу, зокрема, в 

аспекті економії часу, що сприяє підвищенню якості результатів такої співпраці. 

Можливість особистого спілкування науковців із суддями, наукові дискусії між 

ними продукують у підсумку науково обґрунтовані позиції, спроможні 

стабілізувати судову практику.  

Отже, як ми встановили, система наукового забезпечення діяльності суду 

передбачає зовнішній і внутрішній рівні, на яких вплив науки на судову 

діяльність відбувається за такими умовними напрямами як: 1) організація та 

проведення наукових досліджень з проблематики судоустрою та діяльності 

судів в Україні, а також сфери правозастосування; 2) кадровий напрям; 

3) напрям наукового консалтингу; 4) інформаційно-аналітичний супровід. 

 

Висновки до розділу 1 

Поняття «наукове забезпечення діяльності судів» є видовим відносно 

родового поняття «організаційне забезпечення» такої діяльності. Як різновид 

організаційного забезпечення воно акцентує увагу на використанні особливого 

ресурсу – наукового (інтелектуального), що зумовлює специфіку сфери 

відповідної діяльності, її суб’єктного складу та форм реалізації. 

Як і інші різновиди організаційного забезпечення, наукове забезпечення 

діяльності судів відзначається допоміжним характером. Однак, на відміну від 

інших (як, наприклад, кадрове, матеріальне чи інформаційне забезпечення) 

носить перманентний характер. Адже потреба в науковому забезпеченні існує 

не постійно, а виникає за певних умов (необхідності доктринального 
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тлумачення норм законодавства, їх системного чи порівняльного аналізу, 

колізійності норм, тощо). 

Наукове забезпечення судової діяльності можна розглядати як: 

1) використання у судовій діяльності існуючої системи знань, а також нового 

знання, що створюється на запит і відповідно до потреб суду; 2) суспільний 

розподіл сфер діяльності, який сприяє системоутворюючим зв’язкам між судом 

і зовнішнім середовищем; 3) практичне використання наукових висновків у 

правозастосовній діяльності суду. 

Наука, як ресурс забезпечувальної діяльності, зумовлює також такі 

особливі функції наукового забезпечення судової діяльності: просвітницьку,  

гносеологічну (пізнавальну), аксіологічну (оцінюючу), прогностичну, 

інформаційну, контрольну, превентивну, комунікативну, зворотного зв’язку.  

Метою наукового забезпечення судової діяльності є отримання та надання 

для використання в процесі судочинства чи інших сферах діяльності суду 

спеціального знання, що трансформується та розвивається в процесі пізнання 

явищ, практик, теорій та ідей будь-яким чином дотичних до сфери реалізації 

правосуддя. 

Під поняттям «наукове забезпечення діяльності суду» слід розуміти 

взаємопов’язану та взаємообумовлену сукупність (систему) суб’єктів, видів їх 

інтелектуальної (творчої) діяльності та засобів, заснованих на методології 

наукового пізнання та наукових принципах, функціонування якої спрямоване на 

задоволення потреб суду у спеціальному знанні, яке існує або створюється у 

процесі пізнання різних зрізів реальності, на яких сфокусований суд. 

Характерними рисами наукового забезпечення діяльності судів є: 

поєднання теорії, емпірики, методології та практики, що визначає складну 

структуру наукового забезпечення як системи та дозволяє досліджувати його у 

різних ракурсах; автономність; динамічність; циклічність; субсидіарність і 
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перманентність; розвиток світогляду та професійних знань суддів і працівників 

суду. 

Ретельний аналіз принципів, які виокремлюються в наукових і 

літературних джерелах, та які так чи інакше є дотичними до сфери наукового 

забезпечення діяльності суду, вказує на існування принципів наукового 

забезпечення діяльності суду як певних «метапринципів», тобто таких, що 

позначають відносно автономні системи принципів. Останні конкретизують 

підходи до процесу наукового забезпечення судової діяльності з урахуванням 

специфіки та різних аспектів (наукових, організаційних, інформаційних) його 

сутності. 

Такими «метапринципами» наукового забезпечення діяльності суду є: 

1) принцип науковості. Передбачає в процесі наукового забезпечення 

діяльності суду примат об’єктивного наукового знання, що досягається завдяки 

системі принципів і методів наукового пізнання, над певними кон’юнктурними 

інтересами (наукова істина повинна бути понад усе). Іншими словами, принцип 

науковості відображає пріоритет сукупності усіх принципів наукового пізнання 

(єдності теорії та практики, історизму, об’єктивності, всебічності та 

комплексності, єдності історичного та логічного, системності) в процесі, 

спрямованому на наукове забезпечення діяльності судів; 

2) принцип етичності. Передбачає дотримання суб’єктами наукового 

забезпечення діяльності суду у процесі своєї роботи норм, правил і вимог 

наукової етики. Серед останніх чільне місце посідає система етичних норм 

CUDOS, а також вимоги належної поваги до авторства та відповідальності; 

3) принцип належної організації. Передбачає дотримання в процесі 

наукового забезпечення діяльності суду таких вимог як: здійснення наукового 

забезпечення судової діяльності на підставах, у порядку і відповідно до закону 

(законність); забезпечення гарантій незалежності суддів (невтручання); 

створення умов для ефективного (релевантного, цілеспрямованого, економного) 
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використання наукового ресурсу для потреб суду (ресурсоефективність); 

відкритість і прозорість процесу наукового забезпечення суду, доступність 

інформації про цей процес і його результати (транспарентність); 

4) принцип інформаційності. Передбачає систему стандартів і вимог до 

інформації, яка обробляється та продукується в процесі наукового забезпечення 

судової діяльності, а також поводження з нею у процесі такого забезпечення. Її 

елементами є такі імперативи як об’єктивність, достовірність, повнота, цінність, 

актуальність (оперативність), доступність, зрозумілість інформації. 

Наукове забезпечення діяльності судів здійснюється на двох рівнях: 

зовнішньому та внутрішньому, розмежування яких здійснюється за критерієм 

наявного у судах чи поза ними кадрового наукового ресурсу. 

Зовнішній рівень наукового забезпечення судової діяльності передбачає 

систему заходів за такими напрямами як: 1) організація та проведення наукових 

досліджень з проблематики судоустрою та діяльності судів в Україні, а також 

сфери правозастосування; 2) кадровий напрям; 3) напрям наукового 

консалтингу.  

Внутрішній рівень наукового забезпечення судової діяльності передбачає 

систему заходів за такими напрямами як: 1) напрям наукового консалтингу; 

2) інформаційно-аналітичний супровід. 

Завдяки такій диференціації напрямів впливу науки на діяльність суду 

стало можливим зауважити про формування нових традицій у написанні 

судових рішень, або іншими словами, нового тренду у судовому 

правозастосуванні, формою вираження та свідченням якого є посилання у 

рішеннях суду на наукові праці (цитування наукових джерел). 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 

 

2.1. Суб’єкти наукового забезпечення діяльності судів 

 

Суб’єктний склад системи наукового забезпечення судової діяльності є 

одним із ключових її компонентів, характеристика якого дає можливість 

продемонструвати специфіку цієї сфери. Це закономірно зумовлює потребу 

з’ясувати коло суб’єктів наукового забезпечення, їх роль і системні зв’язки. 

Очевидна множинність суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів 

вимагає при визначенні їх кола відштовхуватися, на нашу думку, від таких 

вихідних положень: 

По-перше, як випливає із наданого нами у попередньому розділі 

визначення поняття наукового забезпечення діяльності суду, йдеться про 

інтелектуальну працю певних суб’єктів, що передбачає використання методів 

наукового пізнання відповідно до принципів науки, у результаті чого 

створюється певний науковий продукт, який відповідає потребам суду. Отже, 

відповідний суб’єкт повинен володіти певними знаннями та навиками наукової 

діяльності; 

По-друге, первинною ланкою будь-якої діяльності є людина. Людину, яка 

володіє відповідними знаннями, яка вміє застосовувати у своїй діяльності 

наукові методи, називають науковцем або вченим. Про синонімічність цих слів 

говорять відомі мовознавці, які досліджують проблеми вживання та 

унормування термінів. Ось, наприклад, на чому наголошує О. Кочерга: «Назви 

професій українською мовою мають форму іменників (робітник, службовець 

тощо) на відміну від російської мови, де поширеною є прикметникова форма 

(рабочий, служащий). Однак замість слова «науковець» ми вживаємо «вчений», 

хоча багато науковців хоч і вчені, але нічого так і не навчені. Водночас слово 
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«вчений» усталено вживають і замість «науковий» у сполученнях «вчений 

секретар», «вчена рада». Назви наших вчених звань (які чомусь співіснують із 

науковими ступенями, це вже стало звичним і нікого не дивує) – молодший і 

старший науковий співробітник (калька з рос. «сотрудник»). Так само ми 

кажемо, що пан А і пані Б є співробітниками певної установи. В обох випадках 

слід говорити про старшого і молодшого наукових працівників (або просто 

науковців) та працівників певної установи, які водночас можуть бути або не 

бути співробітниками (тобто співпрацювати або не співпрацювати одне з 

одним)» 68, с. 299. 

Отже, суб’єктний склад системи наукового забезпечення діяльності суддів 

повинен визначатися, перш за все, крізь призму людського ресурсу – науковців. 

Але кого відносити до цієї когорти? 

Словник української мови містить таке тлумачення терміну «учений 

(вчений)»: 1) який має широкі й глибокі знання взагалі або в якій-небудь галузі 

науки; 2) висококваліфікований фахівець з якої-небудь галузі науки; 

3) пов’язаний з наукою (у 1, 2 знач.) 154, с. 532. А «науковець» – той, хто 

займається розробкою питань науки 154, с. 223. 

Відповідно до тезаурусу, розміщеного у ст. 1 Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність», вчений це фізична особа, яка проводить 

фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та 

(або) науково-технічні (прикладні) результати 124.  

Проте такі визначення не дають нам розуміння об’єктивних ознак, за якими 

людину можна віднести до науковців. Водночас, якщо звернутися до 

системного аналізу інших норм цього Закону, зокрема, ст. 27, яка передбачає, 

що основними формами підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації є 

аспірантура, ад’юнктура та докторантура, та ст. 28, відповідно до якої вчені 

мають право на здобуття наукового ступеня доктора філософії і доктора наук та 



81 

 

присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора, можна 

виокремити науковця за таким критерієм як наявність у особи наукового 

ступеня або вченого звання. Додатковим аргументом на користь такого підходу 

є норма п. 2 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою КМУ від 24 липня 2013 р. № 567, де зазначено, що наукові ступені 

доктора і кандидата наук присуджуються особам, які мають повну вищу освіту, 

глибокі фахові знання і значні досягнення в певній галузі науки 123. Та й 

проведене нами опитування засвідчило, що у переважної більшості суддів (67%) 

і працівників апарату (56%) саме таке сприйняття науковців (Додатки Б, Г). 

Таким чином, у своєму подальшому дослідженні суб’єктів наукового 

забезпечення діяльності судів ми відштовхуватимемося від особистої або 

опосередкованої участі в цьому процесі науковців як осіб, які мають науковий 

ступінь або вчене звання. 

Розмежування у попередньому розділі зовнішнього та внутрішнього рівнів 

наукового забезпечення діяльності судів за критерієм «місця знаходження» 

кадрового наукового ресурсу, приналежності осіб до представників судової 

системи дає можливість класифікувати його суб’єктів на: а) зовнішніх і 

б) внутрішніх. 

Характеристику зовнішніх суб’єктів наукового забезпечення судової 

діяльності варто розпочати, згадавши дорадчий орган із міжнародним статусом 

– Консультативну раду європейських суддів Ради Європи (КРЄС), яка 

опікується виробленням єдиних засад, стандартів судової діяльності, 

незалежності суддів і ефективності судочинства. 08 листопада 2019 року цей 

орган відзначив 20-річчя свого функціонування. Багато хто вказує на 

унікальність КРЄС з огляду на її суб’єктний склад, що передбачає виключно 

суддів із 47 держав-членів Ради Європи. Україну в КРЄС уже тривалий час 

представляє В.В. Городовенко – суддя КСУ, в минулому суддя, голова 

Апеляційного суду Запорізької області, доктор юридичних наук, професор 
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кафедри історії та теорії держави і права Запорізького національного 

університету 33. Науковим «продуктом» КРЄС, що забезпечує діяльність суду 

та використовується ним у роботі, є висновки КРЄС. Їх кількість станом на 

початок 2020 року становить 22.  

Висновки КРЄС слугують орієнтиром для суддів у їх діяльності як під час 

здійснення правосуддя, так і у повсякденному житті. Наприклад, Висновок № 3 

(2002) КРЄС до уваги Комітету міністрів Ради Європи про принципи та 

правила, які регулюють професійну поведінку суддів, зокрема питання етики, 

несумісної поведінки та неупередженості передбачає, що судді «повинні 

виконувати свої обов’язки, уникаючи фаворитизму та проявів неупередженості 

чи симпатії. Вони повинні приймати рішення, беручи до уваги тільки те, що не 

виходить за рамки застосування принципів верховенства права. Поки судді 

розглядають справу або готуються до її розгляду, вони не повинні свідомо 

надавати будь-які коментарі, які можуть розглядатися як попереднє винесення 

рішення, або які можуть вплинути на справедливість судового розгляду. Вони 

повинні демонструвати однаково необхідну увагу стосовно всіх осіб (сторін, 

свідків, адвокатів та інших) без розрізнення, в основі якого можуть бути 

незаконні підстави або неналежне виконання суддівських функцій. Судді також 

повинні піклуватися, щоб їхня професійність була очевидною під час виконання 

ними своїх функцій» 18.  

Таким чином, міжнародний дорадчий орган суддівської спільноти 

розтлумачив застосування загально відомого принципу рівності всіх учасників 

судового процесу перед законом та судом, який закріплено у ст. 129 Конституції 

України, та зміст якого надто лаконічно викладено у ст. 9 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» та відповідних нормах процесуального 

законодавства. 

Водночас висновки КРЄС для національного суду є також джерелом права, 

яке сукупно з іншими приймається до уваги при вирішенні справи та прийнятті 



83 

 

судового рішення. Наприклад, у рішенні Верховного Суду у складі колегії 

суддів Касаційного адміністративного суду від 18 вересня 2018 р. у справі 

№ 9901/460/18 як джерела права було використано Висновок КРЄС №17 (2014) 

про оцінювання діяльності суддів, якості правосуддя та повагу до незалежності 

судової влади та Висновок КРЄС №18 (2015) про місце судової влади та її 

відносини з іншими гілками влади 132.  

Іншим прикладом є рішення Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду від 27 травня 2019 р. у справі 

№ 800/235/17, в обґрунтуванні якого використано положення Висновку КРЄС 

№ 3 (2002): «Як сказано у Висновку № 3 (2002) Консультативної ради 

Європейських суддів (далі - КРЄС), прийнятого у Страсбурзі 19 листопада 2002 

року (пункти 37, 39), специфічний характер суддівської діяльності та 

необхідність збереження гідності посади і захисту суддів від усіляких видів 

тиску означає, що судді повинні поводитися у такий спосіб, щоб уникати 

конфлікту інтересів або перевищення службових повноважень. Це вимагає від 

суддів необхідності утримуватися від будь-якого виду професійної діяльності, 

що може відволікати їх від виконання суддівських обов’язків або призводити 

лише до часткового виконання ними своїх обов’язків. У деяких країнах 

несумісні з функціями судді види діяльності чітко визначені законом про статус 

суддів, а представникам судової системи забороняється здійснювати будь-яку 

іншу професійну або оплачувану діяльність. Винятками є навчальна, 

дослідницька, наукова, літературна або мистецька діяльність» 133. 

Наведені приклади є непоодинокими у судовій практиці та доволі часто 

зустрічаються у справах, де суду доводиться давати оцінку діям органів влади, 

посадових чи інших осіб, які стосуються широкого спектру питань статусу 

суддів, функціонування судової влади в Україні. 

Інколи у рішеннях суду зустрічаються також посилання і на інших 

міжнародних суб’єктів, позиція яких приймається до уваги при вирішенні 
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справи. Так, у рішенні Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 25 вересня 2018 року у справі № 9901/636/18 

згадується Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська 

комісія) та Комітет Міністрів Ради Європи: «Водночас, слід зауважити, що 

зміни до Конституції України в частині правосуддя, які у подальшому були 

прийняті та відображені в Основному Законі України, отримали позитивний 

висновок з боку Європейської комісії «За демократію через право» 

(Венеціанська комісія), яка наголосила на доцільності проведення оцінки усіх 

суддів України щодо їх професіоналізму, етичності і доброчесності. ... Як 

передбачено параграфом 42 Рекомендацій CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів 

Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та 

обов’язки, з метою сприяння ефективному здійсненню правосуддя та 

постійному підвищенню його якості відповідно до параграфа 58 держави-члени 

мають впроваджувати системи оцінювання суддів органами судової влади. 

Відповідно до параграфа 58 вказаних Рекомендацій системи для оцінювання 

роботи суддів мають ґрунтуватися на об’єктивних критеріях, які повинен 

оприлюднити компетентний судовий орган. Процедурою має бути 

передбачений дозвіл суддям висловлювати погляди щодо власної діяльності та 

її оцінювання, а також оскаржувати оцінювання в незалежному органі влади або 

суді» 134. 

Але, слід визнати, що найбільш цитованою у судових рішеннях 

міжнародною інституцією, яка впливає на діяльність національних судів, 

зокрема і в аспекті їх наукового забезпечення, є ЄСПЛ. 

Як зауважує О.З. Хотинська-Нор, «гнучкість положень Конвенції, 

обумовлена динамічною практикою ЄСПЛ, яка постійно розвивається і 

трансформується під впливом нових правовідносин, що виникають, а також 

наукової думки, дозволяє виявити диспропорції у національному законодавстві і 

вжити заходів для їх усунення … Крім того, юридична обов’язковість рішень 
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Європейського суду для всіх держав-учасниць, які ратифікували Конвенцію, 

означає, що напрацьовані ним позиції набувають значення не лише стандартів, а 

в окремих випадках і вимог до правової системи держави, що свідчить про 

унікальність рішень ЄСПЛ, які виступають механізмом розвитку національних 

практик» 180, с. 259.  

Закон України «Про виконання рішень Європейського суду з прав людини» 

(ст. ст. 17, 18) прямо передбачає використання судами при розгляді справ норм 

Конвенції та практики ЄСПЛ як джерела права та визначає порядок посилання 

на них 119. 

Вибірковий аналіз судових рішень свідчить, що механізм застосування 

рішень ЄСПЛ при вирішенні справ українськими судами має два аспекти: 

1) застосування судом правової позиції ЄСПЛ за наявності прогалин у 

національному законодавстві чи колізії правових норм та 2) посилання у 

судовому рішенні на правову позицію ЄСПЛ як субсидіарне обґрунтування 

висновків у конкретній справі. Причому превалює саме останній підхід. 

Водночас, сам ЄСПЛ орієнтує національні суди більш широко тлумачити 

існуючі в державі норми позитивного права з тією метою, щоб права і свободи 

людини і громадянина, сформульовані в законі, охоронялися і захищалися не 

лише в їх буквальному значенні (їх вузьке розуміння та застосування), але й з 

осмисленням суті самого права, що захищається, з можливим перевищенням 

сфери такого захисту 182, с. 8. 

Популярність цитування рішень ЄСПЛ національними судами з часом 

набрала таких обертів, що перетворилася в антитенденцію. Як зазначають 

фахівці, «на превеликий жаль, на сьогодні можна констатувати проблему із 

релевантним застосуванням практики ЄСПЛ. Вона (ця проблема) виявляється у 

тому, що до певних правовідносин застосовуються рішення ЄСПЛ, які, просто 

кажучи, «не про те». Інколи це виявляється у використанні цитат із рішень 

ЄСПЛ, які були сформульовані Судом за принципово інших обставин або таких, 
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які обґрунтовують інші правові висновки, яких досяг Суд. Часто можна 

побачити посилання на рішення ЄСПЛ без контексту самої норми Конвенції, 

яка має застосовуватися, або без самого фактичного контексту рішення. 

Довільне трактування таких цитат, які іноді не відображають саму правову 

позицію ЄСПЛ, закріплену у справі, досить часто має місце навіть без 

ознайомлення з повним текстом рішення ЄСПЛ. Таке застосування практики 

ЄСПЛ може призводити до того, що певна правова проблема хоча наче й 

вирішується відповідно до загальновизнаних стандартів практики ЄСПЛ, однак 

насправді не враховуватиме цілком протилежну ситуацію. …Поряд із 

нерелеватним застосуванням, може мати місце і недоречне або непотрібне 

(надмірне) застосування практики ЄСПЛ. Деякі дослідники говорять і про так 

зване «маніпулятивне» застосування практики ЄСПЛ» 1. 

Як бачимо, навіть відсутність «культури» використання та цитування 

національними судами практики ЄСПЛ, яку, безперечно, необхідно формувати 

серед вітчизняних суддів, опосередковано вказує, що ЄСПЛ є провідним 

міжнародним суб’єктом наукового забезпечення діяльності судів. 

Характеристика вказаних вище органів із міжнародним статусом дозволяє 

їх виокремити серед зовнішніх суб’єктів наукового забезпечення діяльності 

судів як групу суб’єктів міжнародного масштабу. 

Серед суб’єктів же національного масштабу найбільше уваги в науковій 

літературі приділяється науковим установам і організаціям, що, на нашу думку, 

є абсолютно виправданим. 

Так, В. Кампо наголошує, що «головним інструментом наукового 

забезпечення юрисдикційної діяльності КСУ є наукові установи та вищі 

навчальні заклади Києва, Харкова, Одеси, Львова, Донецька та інших міст». За 

його словами «особливий внесок у наукове забезпечення юрисдикційної 

діяльності КС роблять провідні центри юридичної науки України: 

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава 
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Мудрого», Національний університет «Одеська юридична академія», Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України та інші. Наукові установи та вищі навчальні заклади відіграють 

надзвичайно важливу роль у діяльності Конституційного Суду України. 

Фактично доктринальні позиції цих установ та закладів були основою рішень у 

перші роки його діяльності. Інакше кажучи, КС використовував наукову 

доктрину як безпосереднє джерело права через брак джерел конституційної 

правозастосовної та іншої своєї діяльності» 54, с. 25. 

Наукові академічні інститути та їх співробітники, які мають наукові 

ступені, згадуються також і В. Мамутовим, який розглядає їх як суб’єктів 

наукового забезпечення діяльності судів крізь призму дослідження поняття 

«наукова експертиза» 78, с. 88. 

Це зумовлено тим, що проведення наукової та науково-технічної 

експертизи є одним із основних видів діяльності наукових установ відповідно 

до п. 29 ст. 1 Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

124. 

Звернення до статутних документів провідних закладів вищої освіти та 

наукових установ, згаданих В. Кампо, показало, що здійснення наукової 

експертизи, надання наукових експертних висновків входить до кола їх 

головних завдань 159; 160; 161, що відповідає їх правам і обов’язкам, 

закріпленим у Законі України «Про вищу освіту» 120.  

Визнання наукових установ і закладів вищої освіти в Україні  провідними 

суб’єктами наукового забезпечення діяльності судів обумовлено тим, що саме 

вони акумулюють потужний науковий кадровий ресурс, інтелектуальний 

потенціал, цінність якого для цього виду забезпечувальної діяльності є 

першочерговою.  
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Водночас М. Логунова та О. Пшеничнюк зазначають, що наукові, 

аналітичні та експертні послуги органам державної влади України можуть 

надавати як науково-освітні установи (зокрема університети, вищі заклади 

освіти, які готують кадри для системи державного управління, НДІ), так і 

неурядові громадські організації, незалежні аналітичні центри на замовлення 

(роль останніх полягає не лише в забезпеченні науково-експертних оцінок 

державної політики, а й в активізації громадської активності наукової 

спільноти) 74, с. 201. 

Відносно останніх, необхідно зауважити, що звернення національних судів 

до неурядових громадських організацій чи аналітичних центрів вітчизняній 

судовій системі не властиво на відміну від країн Західної Європи чи США. 

Наприклад, Я. Романюк наводить досвід США, де в галузі інтелектуальної 

власності створені дві недержавні організації, які опікуються питаннями захисту 

авторських прав. «У діяльності цих організацій провідну роль відіграють 

науковці у сфері права, юристи-практики, письменники, літератори, які 

спрямовують свою роботу в напрямі вирішення практичних проблем у галузі 

авторського права, заповнення прогалин у законодавстві та наданні правової 

допомоги авторам (в широкому сенсі: письменникам, винахідникам тощо). 

Наукові і практичні доробки використовують суди для розв’язання практичних 

проблем нарівні з нормами законодавства. Тобто юридична наука, а саме її 

досягнення використовуються для розгляду справ судами, а отже і для 

формування судової практики; враховуючи прецедентність англо-американської 

системи права юридична наука, тим самим має значний вплив і на розвиток 

законодавства» 144, с. 209. 

Н. Ржевська вказує, що неурядові аналітичні центри мають значний кредит 

довіри та часто слугують своєрідним «інтелектуальним мостом» між владою і 

суспільством, оскільки: по-перше, виступають генератором нових ідей для 

влади, пропонуючи аналітичну продукцію, інноваційні рішення, механізми їх 
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реалізації, використовуючи при цьому для їх розробок позабюджетні кошти; по-

друге, є не лише посередником між інтелектуальним середовищем і 

держапаратом, а й інструментом громадського контролю, ініціатором 

публічного обговорення гострих внутрішніх і зовнішніх проблем, які стоять 

перед країною 131, с. 167. 

У світовій практиці аналітичні центри мають назву мозкових центрів, або 

фабрик думок (англ. think tanks). «Фабриками думок», «мозковими центрами» 

прийнято називати експертно-аналітичні організації, які провадять 

консультування з державним і муніципальним контрактами, як правило, в галузі 

політичного виробництва і оцінки можливих соціально-економічних наслідків 

політичних рішень. Ідейна продукція «фабрик думок» ‒ прикладна політична 

експертиза, дослідження та аналітика, фундаментальні теоретичні праці. Її, як 

правило, відрізняє стратегічне цілепокладання, засноване на певних уявленнях 

про бажані соціально-економічні і політичні результати. У цьому відмінність 

продукції цих організацій від власне академічних досліджень. Політична 

спрямованість робіт свідомо афішується або камуфлюється. Часто справжні 

наукові теорії дійсно створюються аналітиками «фабрик думок», але нерідко 

вони є, скоріше, побічним результатом їх роботи, тому що можуть відповідати, 

а можуть і не відповідати політичним завданням замовника 172, 155. 

Крім того, вітчизняні аналітичні центри відрізняє їх залежність від 

міжнародних донорів. Їхня діяльність і продукція – свідомо чи несвідомо – 

також непрямо спрямована на донорів, які оцінюють діяльність українських 

аналітичних центрів і перед якими ті звітуються. Опитування дає переконливе 

підтвердження цьому. 15 із 20 респондентів назвали міжнародні фонди 

споживачами матеріалів, які готують українські аналітичні центри, а 16 вказали 

міжнародні фонди як споживачів матеріалів їхньої власної аналітичної 

організації 79, с. 5. 
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Саме згадане цілепокладання та наведені національні особливості, на нашу 

думку, є причинами недостатньої популярності вітчизняних аналітичних 

центрів як суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів. Але й 

стверджувати про їх ігнорування не можна. 

Найчастіше суди використовують результати українських аналітичних 

центрів для потреб комунікації з суспільством, щоб обґрунтувати свою позицію. 

Яскравим тому прикладом є використання суддями даних соціологічних 

опитувань, які проводяться, наприклад, Фондом «Демократичні ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва чи Українським центром економічних та політичних 

досліджень ім. О. Разумкова, з приводу з’ясування рівня довіри до суду 42.  

Серед зовнішніх суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів слід 

також виокремити НШСУ, завданнями якої серед іншого прямо визначено 

проведення наукових досліджень з питань удосконалення судового устрою, 

статусу суддів і судочинства та науково-методичне забезпечення діяльності 

судів (ст. 105 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). 

Відповідно до пункту 1.1. глави 4 розділу IV Регламенту НШСУ, науково-

дослідна і науково-методична діяльність у НШСУ – це інтелектуальна 

інноваційно спрямована творча праця, що має на меті удосконалення 

судочинства та використання нових знань у процесі підготовки кадрів для 

судової системи. Науково-дослідний процес НШСУ передбачає планування, 

організацію та виконання наукових досліджень, результатами яких є наукові 

публікації та дисертаційні дослідження. Науково-методичне забезпечення 

діяльності судів здійснюється щодо судів, які спеціалізуються на розгляді 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ 

про адміністративні правопорушення та полягає у проведенні наукових 

досліджень з питань діяльності судів, розробці навчальних курсів 

стандартизованих програм підготовки, підготовці науково-методичних 

матеріалів для проведення тренінгів для кандидатів на посаду судді та суддів, 
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написанні підручників, монографій, навчально-методичних та навчально-

практичних посібників 130. 

Як зазначає В.А. Раца, забезпечення судів відповідною науковою 

літературою, посібниками науково-методичного характеру тощо сприяє 

ефективній діяльності судів, «постачаючи» інформацію, спрямовану на 

підтримку належного кваліфікаційного рівня їх кадрів 128, с. 58. 

Специфіка НШСУ як суб’єкта наукового забезпечення діяльності судів 

полягає в тому, що за своїм статусом, визначеним у ст. 104 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів», це державна установа із спеціальним статусом 

у системі правосуддя, яка забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів 

для системи правосуддя та здійснює науково-дослідну діяльність. На НШСУ не 

поширюється законодавство про вищу освіту. 

На функціонуванні НШСУ як потужному загальнонаціональному 

інтелектуальному науковому та науково-методичному центрі, що відповідає 

міжнародним та загальноєвропейським стандартам у галузі судочинства, 

наголошує Н. Шукліна 191, с. 9. 

Таким чином, безпосередньо на рівні закону у системі правосуддя 

виокремлено (передбачено) установу державного значення, метою 

функціонування якої є не тільки кадрове, а й наукове забезпечення діяльності 

судів. Це, на нашу думку, не лише додатково підкреслює значимість 

досліджуваної нами сфери, а й засвідчує її усвідомлення на рівні держави та 

державницького підходу до організації ефективної системи наукового 

забезпечення діяльності судів. 

Унікальним свого роду зовнішнім суб’єктом наукового забезпечення 

діяльності судів національного масштабу є Науково-консультативна рада при 

Верховному Суді (НКР), яка історично склалася вже як певна інституція, що 

неодмінно притаманна найвищому суду у системі судоустрою. Це 

безпосередньо пов’язано із законодавчо визначеною метою функціонування 
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Верховного Суду – забезпечення сталості та єдності судової практики. Як ми 

неодноразово зазначали, саме використання у судовій діяльності наукового 

надбання, наукового інтелекту спроможне гарантували досягнення 

задекларованої мети. Крім того, на Верховний Суд поряд зі здійсненням 

правосуддя покладається ряд не менш важливих для досягнення означеної мети 

завдань, трансформованих у його повноваження. Зокрема, відповідно до ст. 36 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Верховний Суд також: 

здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; надає 

висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, 

судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, 

пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою; надає висновок про 

наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, 

ознак державної зради або іншого злочину; вносить за зверненням Верховної 

Ради України письмове подання про неспроможність виконання Президентом 

України своїх повноважень за станом здоров’я; звертається до КСУ щодо 

конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного 

тлумачення Конституції України; забезпечує однакове застосування норм права 

судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним 

законом; забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з 

питань правозастосування. Їх реалізація неможлива без проведення масштабної 

та системної аналітичної роботи, без застосування методів наукового пізнання. 

Унікальність НКР пов’язана з рядом особливостей: 

По-перше, НКР це своєрідний «гібридний» суб’єкт наукового забезпечення 

діяльності судів, який відносно умовно можна віднести до зовнішніх, що 

зумовлено її статусом. 

Відповідно до ст. 47 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та 

Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді, 

затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду від 02 лютого 2018 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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№ 1, НКР є дорадчим органом, що утворюється при Верховному Суді для 

підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що 

потребують наукового забезпечення, з числа висококваліфікованих фахівців у 

сфері права, які погодилися брати участь в її роботі та мають науковий ступінь 

доктора юридичних наук або кандидата юридичних наук (доктора філософії) чи 

інших галузей знань 108. Станом на 2018 рік до складу НКР входили 89 

докторів юридичних наук і 24 кандидати юридичних наук 83. 

Тобто, НКР входить до структури Верховного Суду (є специфічним 

структурним елементом його організації), але не відноситься до його апарату чи 

суддівського корпусу та складається з осіб, які не пов’язані з судом трудовими 

відносинами. Саме це зумовлює її «гібридність» і дозволяє умовно віднести до 

зовнішніх суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів. 

По-друге, діяльність НКР може бути охарактеризована і як колективна  

наукова робота в межах якої приймається спільне рішення, і як персональна 

наукова робота, в межах якої висвітлюється індивідуальна позиція члена НКР 

180, с. 394. 

О.З. Хотинська-Нор зазначає, що функціонування НКР у легальний спосіб 

дозволяє судам залучати ззовні до своєї юрисдикційної діяльності видатних 

науковців, правників, а також інших осіб, як представників громадянського 

суспільства, які здатні запропонувати у доступній і зрозумілій формі науково 

обґрунтовані конкретні механізми, засоби, підходи до вирішення актуальних 

проблем судової практики, правового регулювання суспільних відносин. У 

такий спосіб фактично здійснюються: 

– вплив на формування та розвиток судової практики; 

– коригування вектору розвитку відповідної сфери законодавства; 

– взаємодія судової системи з зовнішнім середовищем; 

– оцінювання діяльності суб’єктів судової системи; 



94 

 

– підвищується ефективність функціонування судової системи загалом 

180, с. 395. 

По-третє, повноваження НКР, напрями діяльності її членів обумовлені та є 

похідними від повноважень Верховного Суду, та на відміну від інших суб’єктів 

наукового забезпечення діяльності судів унормовані не лише на рівні 

локального акту, а і на рівні процесуального законодавства. 

Так, відповідно до п.3.2 Положення про Науково-консультативну раду при 

Верховному Суді до повноважень НКР належать:  

 підготовка наукових висновків щодо тлумачення та застосування норм 

права; 

 участь у підготовці проектів узагальнень практики застосування судами 

норм матеріального і процесуального права з метою забезпечення їх 

однакового застосування під час розгляду справ; 

 попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного Суду щодо 

надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування судами 

законодавства України під час розгляду справ; 

 попередній розгляд проектів висновків Пленуму Верховного Суду щодо 

проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, 

статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов’язаних із 

функціонуванням системи судоустрою України; 

 попередній розгляд проектів конституційних подань Верховного Суду до 

Конституційного Суду України щодо конституційності законів та інших 

правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції 

України; 

 попередній розгляд інших питань діяльності Верховного Суду, підготовка 

яких потребує наукового забезпечення; 

 участь у координації наукових досліджень у галузі права та формуванні 

державного замовлення на наукові дослідження в галузі права; 
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 сприяння виданню офіційного друкованого органу Верховного Суду, 

інших його видань (у тому числі електронних) 108. 

Водночас норми процесуальних кодексів чітко передбачають, що після 

передачі справи (кримінального провадження) на розгляд палати, об’єднаної 

палати або Великої Палати визначений у ній суддя-доповідач у разі 

необхідності звертається до відповідних фахівців НКР при Верховному Суді 

стосовно підготовки наукового висновку щодо застосування норми права, 

питання щодо якого стало підставою для передачі справи на розгляд Великої 

Палати, крім випадків, коли висновок щодо застосування цієї норми у подібних 

правовідносинах був раніше отриманий Верховним Судом» (ст. 404 ЦПК 

України, ст. 347 КАС України, ст. 303 ГПК України, ст. 434-2 КПК України). 

По-четверте, діяльність НКР є відкритою та прозорою, що забезпечується 

шляхом: 1) інформування Верховним Судом населення про стан розгляду справ 

через свої канали інформації. Для прикладу наведемо одне з повідомлень на 

офіційній сторінці Верховного Суду у мережі Facebook, у якому йдеться про те, 

що «колегія суддів КАС ВС оголосила перерву в розгляді справи щодо 

люстрації через необхідність звернення до науковців…» 100; 2) опублікування 

науково-консультативних висновків у ЗМІ, зокрема у наукових виданнях. Так, 

наприклад, у науковому фаховому виданні «Вісник кримінального 

судочинства» у постійній його рубриці «На допомогу практикуючим юристам» 

публікуються, зокрема науково-правові висновки, підготовані на запит суддів 

Верховного Суду (приміром, науково-правовий висновок щодо відкриття 

стороні захисту матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, підготований 

М.А. Погорецьким і О.С. Стареньким на запит судді Великої Палати 

Верховного Суду В. Британчука 104, с. 133); 3) посилання на наукові висновки 

членів НКР у рішеннях Верховного Суду. Такі випадки, на превеликий жаль, не 

надто ще поширенні, що породжує у дослідників питання про те, яким чином 

позиція наукових фахівців щодо доктринального тлумачення спірної норми 
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права враховується Верховним Судом у його рішеннях? У пошуках відповіді 

окремі з них зазначають, що «існують випадки, коли точка зору експертів 

кардинально відрізняється від висновків Верховного Суду України, викладених 

в його рішеннях. А в деяких випадках справи передаються до розгляду, навіть 

не дочекавшись висновків фахівців. Зрозуміло, остаточне рішення за суддями 

Верховного Суду України, але було б цікаво, якщо його рішення містили б у 

мотивувальній частині і позицію науково-експертних висновків, і підстави, за 

якими ВСУ погоджується чи відхиляє викладені в таких висновках аргументи. 

Якість судового рішення Верховного Суду України від цього тільки б виграла» 

70.  

Але, як ми вже зазначали в попередньому розділі, цитування науковців у 

судових рішеннях поступово набуває популярності. Стосовно посилання 

конкретно на висновки членів НКР, для прикладу, наведемо постанову Великої 

Палати від 12 грудня 2018 р. у справі № 617/1315/15-ц, в якій суд, вирішуючи 

питання про юрисдикційний спір у справі, що випливала із земельних 

правовідносин, зазначив таке: «Тому Велика Палата Верховного Суду вважає, 

що оскарження вказаних розпоряджень має відбуватися за правилами 

адміністративного судочинства (аналогічні висновки викладені у постановах 

Великої Палати Верховного Суду від 21 березня 2018 року у справі № 

536/233/16-ц, від 24 квітня 2018 року у справі № 401/2400/16-ц і від 28 

листопада 2018 року у справі № 536/158/16-ц; близький за змістом підхід 

підтримали у висновках члени НКР ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_22, 

ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, 

ОСОБА_29)» 114. Ця справа також примітна тим, що четверо суддів Великої 

Палати Верховного Суду виклали окрему думку, в якій ґрунтовно, окремим 

розділом «2.2 Висновки представників наукової спільноти», проаналізував 

надані у цій справі наукові висновки членів НКР, розпочавши з такого: «З 

огляду на важливість вирішення багатолітніх юрисдикційних конфліктів суддя-
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доповідач у справі № 617/1315/15-ц звернувся до вченого секретаря Науково-

консультативної ради (далі - НКР) при Верховному Суді із запитом про 

отримання наукових висновків її членів з питань розмежування цивільної й 

адміністративної юрисдикції стосовно вирішення деяких категорій земельних 

спорів. За результатами опрацювання запиту до Великої Палати Верховного 

Суду надійшли 19 наукових висновків» 92. 

Наведене є найкращою демонстрацією значення продуктивної роботи НКР, 

її членів для формування судової практики загалом і діяльності Верховного 

Суду зокрема. 

Зауважимо, що за наявними статистичними даними у 2018 р. кількість 

звернень від суддів Верховного Суду до членів НКР становила 87 (25 від суддів 

Касаційного адміністративного суду, 8 – від Касаційного господарського суду, 

по 16 – від Касаційного кримінального суду та Касаційного цивільного суду та 

22 – від Великої Палати). У відповідь на запити від членів НКР було отримано 

344 наукових висновки (90 – до Касаційного адміністративного суд, 23 – до 

Касаційного господарського суду, по 60 – до Касаційного кримінального суду 

та Касаційного цивільного суду та 111 – до Великої Палати) 83. 

Незважаючи на беззаперечну цінність і актуальність роботи зовнішніх 

суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів, не меншого значення у 

цьому процесі має внутрішній науковий ресурс: судді та працівники апарату 

суду. Окремі дослідники слушно зазначають, що кадровий склад суду є 

головним ресурсом наукового забезпечення юрисдикційної діяльності суду 54, 

с. 25. В такому разі наукове забезпечення набуває форми самозабезпечення 

128, с. 70. 

Відразу зауважимо, що незалежно від наявності у суддів наукового 

ступеня, всі вони володіють необхідними для цієї професії потенціалом, 

навиками пізнання, системного аналізу, без чого складно уявити діяльність 
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судді в процесі оцінки обставин справи та застосування відповідних норм 

законодавства. Недаремно у науковій літературі наголошується, що професійна 

діяльність судді за своїм змістом серед іншого включає пізнавальну складову. 

Так, Л.М. Москвич, до позиції якої ми приєднуємося, зазначає: 

«Особливостями здійснення суддею пізнавального процесу є: 

(а) ретроспективний характер пізнання – об’єктом є подія, що мала місце в 

минулому; (б) його зміст становить аналіз наданої інформації (доказів по 

справі) з погляду її допустимості, достатності й достовірності; (в) складником 

пізнавальної діяльності є прогнозування розвитку подій і планування майбутніх 

дій; (г) точна правова регламентація як самого процесу пізнання, так і 

закріплення його результатів. До професійно необхідних якостей, що впливають 

на успішність виконання цього виду діяльності судді слід віднести: а) різнобічні 

загальні і глибокі професійні знання; б) розвинений інтелект, гнучке творче 

мислення, високу розумову працездатність; в) аналітичний склад розуму, 

прогностичні здібності, вміння виділити головне; г) активне сприйняття, ємна 

пам’ять, стійка увага, розвинута уява, інтуїція» 81, с. 198. 

Зауважимо, що на рівні профільного закону однією з вимог до кандидатів 

на посаду судді, а також критерієм, за яким здійснюється кваліфікаційне 

оцінювання, закріплено компетентність.  

Під професійною компетентністю судді розуміють інтегровану 

характеристику особистості фахівця, що передбачає наявність необхідного для 

успішного виконання професійної діяльності комплексу ставлень, цінностей, 

знань, умінь і навичок, які проявляються у спроможності сприймати 

індивідуальні, професійні та соціальні потреби; у забезпеченні соціальної і 

професійної самореалізації у сфері судочинства, а також дають можливість 

професійного та особистісного самовдосконалення протягом всього життя 59. 

Водночас, акцент на суддях, які мають наукові ступені, жодним чином не 

применшуючи авторитету та професійності інших, відповідатиме логіці нашого 
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дослідження та забезпечить його повноту та релевантний зміст. Тим паче, 

виокремлення серед суддівської спільноти когорти суддів-науковців цілком 

узгоджується з підходом, який закріплений у законодавстві. 

Так, із 2016 р. у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» 

представників наукової спільноти передбачено як автономну «групу» осіб, які 

мають право претендувати на посади суддів апеляційного суду та Верховного 

Суду. 

Зокрема, відповідно до ст. 28 цього Закону «суддею апеляційного суду 

може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати 

правосуддя в апеляційному суді, а також відповідає одній із таких вимог: … 

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права 

щонайменше сім років; …». Згідно з ст. 38 Закону «суддею Верховного Суду 

може бути особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за 

результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати 

правосуддя у Верховному Суді, а також відповідає одній із таких вимог: … 

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права 

щонайменше десять років; …». 

Такий інноваційний підхід дозволив науковцям безпосередньо долучитися 

до формування судової практики у судах апеляційної та касаційної інстанцій, 

що відповідає вимогам сьогодення.  

Ось як цю потребу пояснює О. Подцерковний: «По перше – за 

результатами конституційної реформи відбулося зменшення повноважень 

Конституційного суду України у контексті тлумачення законів та, відповідно, 

усі повноваження у цій частині повною мірою лягли на Верховний Суд, у 

зв’язку із чим незрівнянно збільшилося очікування суспільства та юридичної 

громадськості від якісної інтерпретаційної діяльності останнього. Але 

повноцінне здійснення такої роботи без залучення наукового потенціалу тут 
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неможливо. …По-друге не можна відкидати потреби усталеного сприйняття 

складних економіко-правових проблем сучасності, які потребують наукових 

знань традицій, догм та новацій правозастосування. Правосвідомість 

розвивається еволюційно, а не революційно. У підсумку при вирішенні багатьох 

інтерпретаційних завдань хтось повинен ставити часто-густо незручне 

запитання: стоп, це формально правильне рішення суперечить сутнісним 

потребам розвитку суспільства чи економіки, воно є згубним, якщо руйнує 

усталені правові підходи та сіє економічний хаос, відштовхує інвесторів. А 

подібні питання є змістовно науковими, адже ґрунтуються на розумінні 

розбіжності соціально-економічного змісту та правової форми суспільних явищ, 

дозволяють залишатися правовим рішенням в межах потреб суспільства. 

Узгодити соцільно-економічні та формально-юридичні складові остаточного 

судового рішення мають саме поєднані практичні та наукові погляду на правові 

конфлікти. Правова спільнота вже давно дійшла висновку, що діяльність 

Верховного Суду в інтересах суспільства не можна забезпечити без участі 

науковців. Позаяк саме вони опрацьовують ці питання та формують 

перспективний порядок денний правової політики» 105. 

Набутий досвід формування Верховного Суду дає можливість мовою цифр 

продемонструвати наявний у суддівському корпусі науковий потенціал.  

Так, під час першого конкурсу до Верховного Суду призначили 118 суддів, 

з яких 75,4% – діючі і колишні судді, 13,6% – науковці, трохи більше 7,6% – 

адвокати та 3,4% – особи із сукупним стажем. За результатами другого 

конкурсу Президенту на підпис подали 75 кандидатів, з яких 69,3% – судді, 

18,7% – науковці, 9,3% – адвокати та 2,7% – особи із сукупним стажем. Таким 

чином, найближчим часом Верховний Суд буде складатися на 73,1% із суддів, 

15,5% – науковців, 8,3% – вихідців з адвокатського середовища та 3,1% – осіб із 

сукупним юридичним стажем 71. 
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Станом на 2019 рік серед 192 суддів Верховного Суду – 35 науковців 15, 

с. 9. 

Слід констатувати, що поява у складі суддів Верховного Суду 

«рафінованих» науковців одразу відчутно позначилась на його роботі. Вони 

стали флагманом прогресивних змін, наприклад, у підходах до написання 

судових рішень, запропонувавши модель, орієнтовану на структуру рішення 

ЄСПЛ 63. Вони по-новому підійшли до питання важливості та належної 

організації аналітичної роботи в суді 62. Вони стали провідними 

комунікаторами з професійною правничою спільнотою та суспільством, 

висвітлюючи у ЗМІ актуальні питання науки та судової практики 3; 6; 65. 

Окрім суддівського корпусу чималим науковим ресурсом потенційно 

володіє апарат суду. Потенційно тому, що, як правило, науковий ресурс апарату 

суду першочергово асоціюється з науковими консультантами, посади яких у 

штаті апарату суду прямо передбачені у ст. 155 Закону України «Про судоустрій 

і статус суддів». Однак, на практиці не всі суди мають у своєму штаті такого 

працівника. Традиційно наукові консультанти працюють у Верховному Суді. 

Тому у публічному просторі найбільше інформації саме стосовно них.  

Наприклад, В. Волошина зазначає про такі характерні риси правового 

статусу наукового консультанта Верховного Суду України: 1) призначається на 

посаду і звільняється з неї керівником апарату Суду в порядку та з підстав 

передбачених Законом України «Про державну службу», Кодексом законів про 

працю України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють ці 

правовідносини; 2) їх права та обов’язки поділяються на загальні (визначені у 

законодавстві України про державну службу) та спеціальні (передбачені 

відповідними посадовими інструкціями); 3) професійна діяльність наукового 

консультанта підпорядкована виконанню завдань, покладених на відповідний 

відділ і носить офіційний характер; 4) мають право на просування по службі, 
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тобто на службову кар’єру; 5) передбачено ряд обмеження його громадських 

прав з метою забезпечення більшої ефективності та якості службової діяльності; 

6) посада є базою для характеристики правового статусу наукового 

консультанта, оскільки саме у посаді виражається його функціональна роль, 

місце в Верховному Суді України та в судовій системі; 7) підлягає спеціальній 

дисциплінарній відповідальності в порядку передбаченому чинним 

законодавством за вчинення проступку 23, с. 310. 

Як вже зазначено вище, наукові консультанти суду є державними 

службовцями, тому на них розповсюджується дія Закону України «Про 

державну службу» та антикорупційне законодавство. Це зумовлює особливості 

їх роботи, оскільки державна служба передбачає дотримання таких принципів 

як: верховенство права, законність, професіоналізм, патріотизм, доброчесність, 

ефективність, забезпечення рівного доступу до державної служби, політична 

неупередженість, прозорість, стабільність (ст. 4 Закону України «Про державну 

службу). Крім того, державній службі притаманні відносини підпорядкованості 

та субординації, що передбачає виконання наказів і розпоряджень керівника. 

Стаття 8 Закону України «Про державну службу» одним із обов’язків 

державного службовця визначає виконання рішення державних органів, накази 

(розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах 

повноважень, передбачених Конституцією та законами України. Сукупно це 

вимагає від наукового консультанта дотримуватися розумного балансу, щоб 

уникнути можливого конфлікту між принципом науковості, сповідування якого 

передбачає свободу думки та незалежність мислення, і виконанням 

поставленого перед ним завдання керівника. 

Безпосередньо діяльність наукового консультанта в суді регулюється 

локальними актами, зокрема посадовою інструкцією, в якій конкретизуються 

його права, обов’язки, відповідальність та інше. Залежно від того, в якому 

структурному підрозділі апарату суду працюють наукові консультанти, їх 
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посадові обов’язки можуть різнитися, оскільки організаційна структура апарату 

(поділ на структурні підрозділи) зумовлена виконанням покладених на апарат 

суду конкретних завдань (реалізацію функцій). Так, відповідно до Положення 

про апарат Верховного Суду, затвердженого постановою Пленуму Верховного 

Суду від 30 листопада 2017 р. № 6, розмежовуються такі сфери 

функціонального призначення апарату Верховного Суду: методичного, 

аналітичного та правового забезпечення; документального забезпечення; 

інформаційно-технічного забезпечення; фінансового, кадрового, матеріально-

технічного та соціально-побутового забезпечення; інформаційно-

комунікаційної діяльності; міжнародно-правового співробітництва 107. 

Відповідно, діяльність одних наукових консультантів може бути спрямована, 

наприклад, на підготовку проектів звернення до КСУ щодо конституційності 

законів, а інших – на аналіз сфери інформаційно-комунікаційної діяльності суду 

та розробку відповідних напрямів і способів її розвитку. 

Однак, усі ці питання стосуються правового статусу наукового 

консультанта, який, на нашу думку, потребує удосконалення. Тому ми вважаємо 

доцільним розглянути їх у наступному розділі нашого дослідження. 

Насамкінець варто зазначити, що в межах цього підрозділу ми окреслили 

та проаналізували ключових, на нашу думку, «гравців» наукового забезпечення 

діяльності судів. Однак лише ними суб’єктний склад означеної сфери не 

вичерпується, що допускає наявність інших підходів у його розмежуванні. 

Численність суб’єктів наукового забезпечення судової діяльності, їх взаємодія з 

судом є показниками множинних системних зв’язків, які дозволяють суду 

слідувати та відповідати сучасним тенденціям суспільного розвитку. Залучення 

у різних статусах представників наукової спільноти до діяльності суду 

забезпечує сталий розвиток судової практики та позитивну динаміку у захисті 

прав, свобод та інтересів особи в державі. 
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2.2. Об’єкти наукового забезпечення діяльності судів 

 

У підрозділі 1.1. нашого дослідження, щоб витлумачити поняття наукового 

забезпечення діяльності судів, ми коротко та досить узагальнено виклали власне 

розуміння об’єкту, на який спрямований процес забезпечення, – судової 

діяльності або діяльності судів. Однак, як ядро системи наукового забезпечення, 

зміст поняття судової діяльності потребує окремого тлумачення та 

конкретизації з подальшим виокремленням тих сегментів, у яких взаємодія 

науки з практикою є найбільш виразною та необхідною. 

Отже, доволі часто судову діяльність розглядають як форму реалізації 

судовою владою повноважень по вирішенню питань, віднесених до її 

компетенції. Так, наприклад, вважають автори підручнику «Організація судової 

діяльності», які зазначають, що судова діяльність – це правозастосовна 

діяльність судів з розгляду та вирішення віднесених до їх компетенції питань за 

допомогою конституційного, цивільного, арбітражного , адміністративного та 

кримінального судочинства (правосуддя) та вся сукупність заходів 

організаційного характеру, що забезпечують його здійснення 97, с. 12.  

Такий підхід, як нам видається, є надто широким, оскільки припускає 

ототожнення діяльності судів із діяльністю інших органів судової влади – ВРП, 

наприклад, чи ВККСУ, що, серед іншого, відповідають за організацію 

кадрового забезпечення функціонування судів, і у такий спосіб реалізують 

судову функцію. В такому разі доцільно, на нашу думку, говорити про 

діяльність органів судової влади, що точніше відповідатиме зазначеному змісту. 

Ще частіше у науковій літературі судову діяльність ототожнюють суто з 

правосуддям, що є даниною певним традиціям, коріння яких сягає судової 

системи радянської доби.  

Проте, як слушно зауважує Є.А. Таликін, сучасне розуміння понять 

«правосуддя», «судова влада», «судова діяльність» повинно відбуватися на 
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підставі історичних традицій та динаміки розвитку, а також з урахуванням 

соціальних, політичних, ідеологічних та інших аспектів змісту. Він також 

констатує таке: «Досліджуючи погляди вчених, що відстоюють тотожність 

правосуддя та судової діяльності, варто зауважити, що більшість ознак, з якими  

пов’язують поняття правосуддя, властиві судовій владі, але не правосуддю як 

такому. При такому погляді відбувається ототожнення правосуддя та 

забезпечення прав та свобод людини. …Отже, визначення правосуддя як усієї 

судової діяльності не обґрунтоване. За такого підходу поняття «правосуддя» 

втрачає власний зміст, його значення істотно знецінюється. Сутність 

правосуддя стає аморфною, залежною від зовнішніх несуттєвих факторів і 

перетворюється з єдиної діяльності на конгломерат розрізнених складових» 

167, с. 164. 

Існує у наукових дослідженнях також підхід, за якого судова діяльність 

розглядається як вид юридичної діяльності, та як вид соціальної діяльності. 

Зокрема, на думку І.Ю. Носкова, судова діяльність як вид юридичної діяльності 

– це діяльність суду, що здійснюється на професійній основі особами, які 

отримали статус судді, головною метою якої є встановлення за допомогою 

процесу правосуддя правового статусу суб’єкта(ів), чия справа розглядається в 

суді, та винесення судом на цій підставі рішення, яке відповідає діючим нормам 

права та тягне для суб’єкта(ів) правовідносин відповідні правові наслідки. Як 

вид соціальної діяльності, судова діяльність – це один із видів діяльності 

людської соціуму, яка має за мету задоволення публічних і приватних потреб в 

цивілізованому вирішенні правових конфліктів за допомогою здійснення 

спеціальними державними структурами (судами) процедури правосуддя 86, 

с. 84. 

Як бачимо зі змісту наданих визначень судової діяльності, сутнісно вони 

також зводяться до здійснення правосуддя. 
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Однак, як слушно зазначають окремі дослідники, правосуддя є формою 

реалізації судової влади, та одночасно її повноваженням. Останнє необхідно 

розглядати як важливий прояв судової влади, але не єдиний. Реалізація 

повноважень, якими наділені суди є реалізацією судової влади. Звичайно, серед 

цих повноважень правосуддя відіграє домінуючу роль. Його може здійснювати 

лише суд, і ніякий інший орган. Проте, окрім правосуддя, суд здійснює ряд 

інших, хоча й похідних від правосуддя, повноважень 57, с. 363. Для прикладу, 

у ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що 

повноваженнями апеляційного суду, крім здійснення правосуддя, також є: 

аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики з 

інформуванням про його результати відповідних місцевих судів і Верховного 

Суду; надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні 

законодавства; здійснення інших повноважень, визначених законом.  

Ще більшим обсягом повноважень формально наділено Верховний Суд, що 

відповідає його ролі найвищого суду у системі судоустрою України. Так, 

відповідно до ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

Верховний Суд, окрім здійснення правосуддя: 

- здійснює аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; 

- надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються 

судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших 

питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою; 

- надає висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких 

звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; 

вносить за зверненням Верховної Ради України письмове подання про 

неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом 

здоров’я; 
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- звертається до Конституційного Суду України щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції України; 

- забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій 

у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; 

- забезпечує апеляційні та місцеві суди методичною інформацією з питань 

правозастосування; 

- здійснює інші повноваження, визначені законом. 

Усі наведені повноваження, які у різних обсягах притаманні судам залежно 

від їх місця (рівня) у системі судового устрою держави, у літературі прийнято 

називати позапроцесуальними 20, с. 142; 143; 170. Їх реалізація потребує 

наукового забезпечення так само, як і здійснення правосуддя. 

Саме тому, нагадаємо, під діяльністю судів або судовою діяльністю, як 

об’єктом наукового забезпечення, ми розуміємо (а) процесуальну діяльність 

суду, в формі якої реалізується правосуддя, та (б) позапроцесуальну діяльність, 

яка здійснюється у суді як необхідна умова ефективності його роботи. 

Такий підхід для цілей нашої роботи, як ми вже також зазначали, є 

методологічно виправданим, оскільки дозволяє: а) відрізняти зміст 

досліджуваного поняття від змісту поняття «правосуддя» як більш вузького за 

своїм змістом поняття; б) виключає зі змісту поняття «судова діяльність», яке 

передбачає діяльність лише судів, діяльність органів суддівського врядування та 

самоврядування. 

Отже, в нашому розумінні поняття судової діяльності не обмежується лише 

здійсненням правосуддя, а й включає в себе інші види діяльності, що 

здійснюється у суді, зокрема, й організаційного характеру.  

Залежно від суб’єктів, які здійснюють судову діяльність, доречним буде 

класифікувати її таким чином: 
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1) процесуальна діяльність – правосуддя, що здійснюється виключно 

суддями за чітко визначеною законодавством процедурою; 

2) позапроцесуальна діяльність, яка здійснюється у суді, і до якої 

долучаються різні його представники, статус і взаємодія яких обумовлює її 

наступний поділ на:  

(а) діяльність, обумовлену законодавчо визначеними повноваженнями, які 

покладаються на суд, і до реалізації яких долучаються і судді, і представники 

апарату суду; 

(б) організаційно-управлінську діяльність, що здійснюється апаратом суду 

з метою його ефективного функціонування. 

І. Поняття правосуддя законодавчо не розкрито. Його сталого теоретичного 

визначення також не існує, оскільки різні дослідники наповнюють його різним 

змістом. На сторінках наукових видань тривають дискусії щодо цієї наукової 

категорії. 

Наприклад, Є.А. Таликін зауважив, що наукові погляди на категорію 

«правосуддя» можна поділити на групи. До першої він відніс тих, хто під 

поняттям правосуддя розуміє всю судову діяльність. Другу групу склали ті, хто 

поширює зміст «правосуддя» не тільки на судову діяльність, але й на діяльність 

інших юрисдикційних органів. Третя група представлена науковцями, які 

вважають, що правосуддям є лише частина судової діяльності, окреслена за 

різними ознаками. До цієї групи від також відносить підгрупу вчених, які 

пов’язують правосуддя із діяльністю суду щодо розгляду і вирішення спорів про 

права 167, с. 164. 

Свого часу, у 2003 році, КСУ у справі про розгляд судом окремих постанов 

слідчого і прокурора зазначив, що «правосуддя за своєю суттю визначається 

таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує 

ефективне поновлення в правах» 141. 
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Виходячи з підходу, викладеного у зазначеному рішенні КСУ, 

Б.В. Малишев підкреслює два моменти у розумінні КСУ правосуддя: 

змістовного або ціннісного (відповідність вимогам справедливості) та цільового 

(поновлення в правах). Він же зауважує, що правосуддя – це не зовнішня 

(формальна), а внутрішня характеристика певної судової діяльності, 

детермінована досягненням мети, якою виступає справедливий захист прав 

суб’єктів. Правосуддя, на його думку, це значною мірою аксіологічне поняття. 

Тобто діяльність судів з розгляду спорів, яка відповідає певним ціннісним 

моральноправовим характеристикам, є правосуддям 77, с. 47. 

Не маючи наміру вступати в описану наукову дискусію, ми будемо 

виходити з підходу, який застосовано у профільному законі. Зокрема, як слушно 

зауважують автори Науково-практичного коментаря до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», у Законі «категорія правосуддя використовується у 

контексті діяльнісного підходу та має на увазі здійснення судочинства. Проте 

варто мати на увазі, що поняття «правосуддя» несе у собі у більшу міру 

філософський зміст, ніж юридичний, оскільки здійснюючи судочинство, суд не 

завжди досягає правосуддя. Далеко не кожен акт судочинства несе у собі 

правосуддя  та жадану справедливість. Це обумовлено тим, що судове рішення 

обтяжене ризиком помилковості судження  в силу об’єктивних чи суб’єктивних 

причин» 51, с. 13. 

Тому, хоча ми повністю погоджуємося з усіма авторами, які аргументують 

розмежування категорій «правосуддя», «судочинство» та «судовий процес» 9, 

с. 9; 57, с. 363; 77, с. 47, для різноманіття використовуватимемо їх як синоніми. 

Апріорним є твердження, що неодмінною рисою правосуддя є процес 

правозастосування, під яким теоретики права розуміють владну діяльність 

компетентних органів держави та посадових осіб з підготовки та прийняття 
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індивідуальних рішень у юридичній справі на основі юридичних фактів та 

конкретних правових норм 50, с. 453. 

Конкретизуючи випадки необхідності правозастосування у контексті його 

зв’язку з правовідносинами, дослідники зауважують, що реалізація норм права у 

формі їх застосування не залежить від бажання суб’єктів, а обов’язково 

відбувається тоді, коли адресати правових норм не можуть реалізувати свої 

передбачені законом права й обов’язки без посередництва компетентних 

органів, тобто без юридичної кваліфікації – специфічної діяльності 

вповноважених владних осіб з інтерпретації правових норм, тлумачення їхнього 

змісту та, відповідно, правозастосовчого розсуду, що перетворює 

правозастосування на особливий об’єкт семіотико-правових досліджень 102, с. 

161. 

Таким чином, застосування суддями правових норм неодмінно 

супроводжується їх інтерпретацією, тлумаченням. 

Як слушно зауважують автори книги «Новітнє вчення про тлумачення 

правових актів», «індивідуальне тлумачення актів законодавства (стосовно 

правовідносин, що виникли між конкретними особами)  – це повноваження, 

яким наділяються всі суди і яке вони мають здійснювати повсякденно з метою 

мотивування тих рішень, які вони приймають. У судовому рішенні необхідно 

дати тлумачення положень законодавства, що підлягають застосуванню до 

конкретних правовідносин, роз’яснити, у який спосіб із відповідних положень 

законодавства випливають права та обов’язки сторін. Без цього судове рішення 

буде незрозумілим учасникам відповідного процесу, а відтак буде порушено їх 

право на справедливий суд» 85, с. 21. 

Провідна роль інтерпретаційної діяльності у процесі судового 

правозастосування дала поштовх до розвитку у філософії такого напряму як 

судова герменевтика.  
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Герменевтичний підхід до здійснення правосуддя дозволяє науковцям 

акцентувати увагу на таких стрижневих його категоріях як: пошук істини, 

судове пізнання, особисте переконання судді, судовий розсуд, оцінка доказів. 

«Тлумачення (інтерпретація), – вказує А.Ф. Черданцев, – це, першочергово, 

пізнавальний процес. …тлумачення є різновидом мислення як 

опосередкованого пізнання» 187, с. 56, 63. Розвиваючи цю думку, Д.А. 

Гаврілов виходить із того, що тлумачення правових норм є інтелектуально-

вольовою діяльністю, яка складається з трьох елементів: усвідомлення, 

роз’яснення та акту тлумачення 24, с. 12. Він вважає, що правозастосовним 

тлумаченням слід називати таку інтерпретацію змісту правових норм, яка 

здійснюється або безпосередньо в процесі правозастосування у конкретній 

справі, або з метою обслуговування правозастосовних процесів 24, с. 13. 

Представник вітчизняної науки А.М. Бернюков визначив три головні 

герменевтичні проблеми для судді: 1) інтерпретація фактичних обставин справи 

(судове осягнення факту); 2) судове праворозуміння; 3) судове правотлумачення 

та правозастосування 7, с. 148-204. У своєму дослідженні він робить ряд 

важливих, зокрема для нашого дослідження висновків. Серед них такі:  

1) «санкціоновані державою норми при їх реалізації завжди виступають 

об’єктом інтерпретації»; 

2) «осягнення закону відбувається на двох взаємопов’язаних рівнях – 

граматичному та психологічному. Перший вид розуміння передбачає 

осмислення мови закону взагалі та застосованого нормативного акту зокрема. 

При цьому методі проникнення в правову норму суддя повинен володіти 

певними знаннями в сфері юридичної лінгвістики та законотворення. Тобто він 

повинен мати ґрунтовні уявлення про статичні та динамічні сторони 

правотворчості. Під час психологічного розуміння закону суддя на емпірично-

підсвідомому, духовному рівні починає розуміти норму права – не 
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прагматичний розум, а душа та серце починає керувати ним. Причому головним 

знаряддям виступає його індивідуальний рівень ірраціоналізму, інакше кажучи, 

ступінь душевного «занурення» для «відчуття» правової норми. При цьому 

юридичне розуміння має характер внутрішнього диспуту, в результаті якого 

народжуються підстави для різних альтернативних варіантів трактування права, 

наслідком чого, навіть за методично абсолютно бездоганної роботи, не завжди є 

абсолютно точні та безсумнівні висновки. Зрозуміло, що з отриманих варіантів 

судді потрібно обрати той, обґрунтування якого виглядає переконливішим, 

точнішим, а відтак – кращим»; 

3) «суд здійснює казуальне роз’яснення права, тому всі його дії зі 

здійснення правосуддя – це творча праця. Діяльність з вирішення судових справ 

є суто суб’єктивною та здійснюється, головним чином, всередині самого судді. 

Процесуальній регламентації тут підвладний лише технічний бік цієї роботи, і 

жодні намагання держави піддати нормативному врегулюванню формування 

думки, уявлень, почуттів та вражень, які безпосередньо у своїй сукупності 

створюють підсумовуючий висновок, що потім об’єктивується в судове 

рішення, – ніколи не досягнуть своєї цілі…»; 

4) «суттю діяльності з прийняття судового рішення є інтелектуально-

дивінаційне мислення про розв’язувану життєву ситуацію з одночасною 

фільтрацією цього процесу шляхом позбавлення від суб’єктивних перешкод 

(хиб-упереджень) з метою виходу на чисту інтерпретацію справи. В зв’язку з 

цим суддя повинен бути високо розвинутою та різносторонньою особою, тобто 

водночас раціональним прагматиком і структуралістським персоналістом, 

володіючи при цьому герменевтичним талантом інтерпретаційного мислення» 

7, с. 148-204. 

Акцент на пізнавальному процесі, на творчій праці та інтелектуальному 

мисленні, які опосередковують процеси нормотлумачення та 

правозастосування, на іманентності аналітичного мислення судді дає 
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можливість припустити, що саме по собі здійснення суддею правосуддя має 

риси наукової діяльності. А суддя, незалежно від наявності у нього наукового 

ступеня чи вченого звання, є ключовим суб’єктом наукового забезпечення 

правосуддя. Недаремно А.М. Бернюков підсумовує, що «вирішальне значення 

під час здійснення правосуддя відіграють індивідуальні характеристики 

неповторності «духу» судді. …лише високоморальній людині з підвищеною 

правовою свідомістю та досконалим мисленням має доручатися вирішення 

судових справ у суспільстві» 7, с. 206. 

Однак, як ми встановили у попередньому розділі, характерною рисою 

наукового забезпечення є його перманентний характер, оскільки така потреба 

існує не постійно, а виникає за певних обставин. 

Так, академік В. Мамутов слушно виділяє такі випадки, коли у суду (в 

господарському процесі, що, однак, стосується й інших видів судочинства) 

виникає потреба у використанні наукового ресурсу: 

– відсутність сталої судової практики, зокрема тоді, коли внаслідок 

неоднозначної інтерпретації тих чи інших правових категорій або за наявності 

колізій чи прогалин у праві суду важко визначитися з правильним 

застосуванням положень законодавства; 

– у разі зміни законодавчого регулювання, що має наслідком необхідність 

зміни сталої судової практики; 

– у разі появи нових наукових доктрин, імплементації зарубіжного досвіду 

в практику вітчизняних судів; 

– при зміні суттєвих економічних, соціальних умов життя суспільства, коли 

існує потреба у модернізації, зміні інтерпретації окремих положень 

законодавства судами тощо 78, с. 88. 

Забезпечення сталості та єдності судової практики є завданням Верховного 

Суду відповідно до ст.36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», що 

склалося не просто історично, а є усталеним підходом у більшості країн Європи.  



114 

 

У рішенні ЄСПЛ від 24 березня 2009 року у справі «Tudor Tudor v. 

Romania» наголошено: «Розбіжності судових рішень за своєю природою є 

невід’ємним наслідком будь-якої судової системи, яка базується на мережі судів 

першої інстанції та апеляційних судів з повноваженнями в їх територіальній 

юрисдикції. Разом із тим роль найвищої судової інстанції полягає в тому, щоб 

вирішувати такі суперечності» 195. 

Під єдністю судової практики розуміють однаковий підхід судів 

відповідної юрисдикції до застосування норм матеріального та процесуального 

права при розгляді конкретних судових справ з урахуванням попереднього 

розгляду аналогічних за характером справ 41, с. 51. Водночас, слід погодитись 

із авторами видання «Судова влада», які зазначають, що «така якісна 

властивість судової практики як єдність не є самоціллю, а спрямована на 

виключення судових помилок та свавілля з боку суду, у тому числі на 

винесення судом рішення на основі неправового акту чи в умовах 

несправедливих процедур» 164, с. 127. 

Крім того, єдність судової практики є елементом і необхідною умовою 

реалістичності доктрини правомірних очікувань, що є частиною загального 

принципу правової визначеності (res judicata) як одного з неодмінних критеріїв 

принципу верховенства права. Вона виражає ідею, що органи державної влади, 

зокрема й суди, повинні бути послідовні у своїх діях, рішеннях і породжених 

ними очікуваннях 67. 

Слід звернути увагу, що відповідно до згаданої вище норми профільного 

закону сталість та єдність судової практики Верховним Судом забезпечується у 

порядку та спосіб, визначені процесуальним законом. Тобто, на перший погляд, 

у позапроцесуальний спосіб досягнення цього завдання не передбачено. Проте, 

на нашу думку, і не заборонено. Адже, всі інші повноваження, які реалізуються 

Верховним Судом відповідно до закону, спрямовані на досягнення поставлених 



115 

 

перед ним завдань. Найбільш яскравим тому прикладом є положення ст. 46 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до якої одним із 

повноважень Пленуму Верховного Суду є узагальнення практики застосування 

матеріального і процесуального законів, систематизація та забезпечення 

оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на судові 

рішення, в яких вони були сформульовані, з метою забезпечення однакового 

застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ. 

Тому, на нашу думку, необхідно говорити про першорядність, але не 

винятковість процесуальних механізмів забезпечення єдності судової практики.  

Власне, такої ж думки суддя Верховного Суду України у відставці 

Я. Романюк, який зауважує, що «потрібно застосовувати й інші 

позапроцесуальні повноваження», але головним інструментом виконання 

покладеного на Верховний Суд завдання насамперед є перегляд судових рішень 

143.  

Верховний Суд за загальним правилом є судом касаційної інстанції. 

Процесуальні кодекси передбачають необхідні механізми стабілізації як 

відносно рішень судів нижчих інстанцій (чіткий і вичерпний перелік підстав 

касаційного оскарження), так і відносно власних судових рішень (підстави та 

процедура передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої 

Палати Верховного Суду). 

Якщо звернутися до причин різної судової практики, то такими суддя 

Касаційного адміністративного суду Верховного Суду В. Бевзенко називає: 

- різне розуміння, тлумачення і застосування понять загального 

адміністративного права; 

- різне тлумачення і застосування положень матеріального законодавства; 

- різне тлумачення і застосування положень процесуального законодавства 

150. 
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Як бачимо, всі вони так чи інакше потребують наукового підходу до 

вирішення проблеми. І це не просто припущення. 

 Фахівці у сфері наукової експертизи відзначають, що необхідність 

проведення науково-правової експертизи виникає переважно у випадках, коли 

внаслідок неоднозначності тлумачення тих чи інших правових категорій чи 

колізії норм важко визначитися з правильністю їх застосування. «Доцільність 

наукового погляду на коректне застосування чи тлумачення законодавства не 

викликає сумніву» 147, с. 11. 

З приводу недосконалості законодавства (його колізійності чи наявності 

прогалин) як обставини, що зумовлює залучення наукового ресурсу, то цілком 

слушним є думка авторів «Новітнього вчення про тлумачення правових актів»: 

«Суди застосовують те законодавство, яке є. І вони не уповноважені давати 

загальну оцінку законодавства чи виносити окремі ухвали з приводу неясності 

нормативно-правового акту чи наявності суперечностей між актами 

законодавства. Але загальна науково обґрунтована оцінка стану законодавства 

необхідна. …незаперечним фактом є та обставина, що внаслідок інтенсивної 

правотворчої діяльності законодавство з дня набуття Україною незалежності 

розвивалося шляхом його недостатнього опрацювання, невиправданого 

ускладнення, значного зниження рівня формальної визначеності та різкого 

посилення суперечності між нормативно-правовими актами» 85, с. 24-25. 

Подолати ці негативні тенденції сфери законотворення у площині 

здійснення правосуддя можливо лише за допомогою наукового інструментарію. 

Зокрема, дослідники такого явища, як колізія правових норм, солідарні в тому, 

що у механізмі вирішення колізій норм права чільне місце відводиться 

положенням науки. Так, професор О.В. Капліна пише: «Не будь-яку виникаючу 

колізію норм кримінально-процесуального права можна вирішити за допомогою 

колізійних норм, що зв’язано з поліваріантністю колізійних ситуацій і 

відсутністю в законі вичерпного правового інструментарію, спрямованого на їх 
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вирішення. У таких ситуаціях на допомогу правозастосовнику приходять 

положення, розроблені загальною теорією права, причому в юридичній 

літературі їх називають способами тлумачення, правилами, принципами, 

юридичними пріоритетами. Незважаючи на відмінності в назвах, йдеться про 

типові положення, сформульовані ще римськими юристами і вживані впродовж 

вже багатьох сторічь» 55, с. 200. А М.І. Смокович пропонує «на науково-

практичному рівні з подальшим законодавчим врегулюванням …підготувати 

посібник щодо методів тлумачення норм права. У навчальних закладах, які 

готують юристів, запровадити спеціальний предмет щодо вивчення способів 

тлумачення та застосування їх на практиці» 156, с. 100-102. 

Таким чином, провідна роль наукового забезпечення у процесі здійснення 

судом правосуддя сумнівів не викликає. 

На завершення цієї частини нашого аналізу наведемо висловлювання 

Ф. Бекона, яке досі не втрачає своєї актуальності: «Коли закон недостатній, 

необхідні постанови та рішення, що виносяться гідними людьми завдяки 

здоровому роздумі та власному розсуду. Адже закон не може задовольнити всі 

випадки, але враховує лише ті, що зустрічаються найчастіше. А час, за який 

нема нічого мудрішого, як говорили древні, щоденно створює все нові та нові 

випадки» 13, с. 491. 

ІІ. Наступним блоком судової діяльності, що є об’єктом наукового 

забезпечення, є позапроцесуальна діяльність, яку ми попередньо 

диференціювали на: 

(а) діяльність, обумовлену законодавчо визначеними повноваженнями, які 

покладаються на суд, і до реалізації яких долучаються і судді, і представники 

апарату суду; 

(б) організаційно-управлінську діяльність, що здійснюється апаратом суду 

з метою його ефективного функціонування. 
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А. До першої групи варто віднести такі сегменти судової діяльності, які ми 

вже неодноразово згадували, та які чітко визначені чинним законодавством як 

повноваження суду окрім здійснення правосуддя.  

Якщо звернутися до змісту ст. 22 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів», складається враження, що до повноважень місцевого суду належить 

лише здійснення правосуддя. Проте, це не так. Стаття 24 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» відносить до повноважень голови суду організацію 

ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення 

суддів з метою підвищення якості судочинства. 

Апеляційні суди відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» уповноважені аналізувати судову статистику, вивчати та 

узагальнювати судову практику, інформувати про результати узагальнення 

судової практики відповідні місцеві суди та Верховний Суд, а також надавати 

місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства. 

Аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, 

інформування про результати такого узагальнення Верховного Суду належить 

також до повноважень вищого спеціалізованого суду (ст. 32 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів»). 

Позапроцесуальні повноваження Верховного Суду визначені у ст. 36 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і вже згадувалися нами на 

початку цього підрозділу. Але слід наголосити, що вони також конкретизовані в 

інших нормах, які регулюють питання статусу Верховного Суду. Так, ст. 38 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що суддя 

Верховного Суду аналізує судову практику, бере участь у її узагальненні. У ст. 

44 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» закріплено, що судові 

палати касаційного суду аналізують судову статистику та вивчають судову 

практику. Аналіз судової статистики, вивчення судової практики та здійснення 

її узагальнення віднесено до повноважень Великої Палати Верховного Суду (ст. 
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45 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). І зрештою, значна частина 

позапроцесуальних повноважень Верховного Суду закріплена за такою його 

структурною частиною як Пленум Верховного Суду. Відповідно до ст. 46 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Пленум Верховного Суду: 

надає висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, 

судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, 

пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою України; приймає рішення 

про звернення до Конституційного Суду України з питань конституційності 

законів та інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції України; з метою забезпечення однакового застосування норм 

права при вирішенні окремих категорій справ узагальнює практику 

застосування матеріального і процесуального законів, систематизує та 

забезпечує оприлюднення правових позицій Верховного Суду з посиланням на 

судові рішення, в яких вони були сформульовані; за результатами аналізу 

судової статистики та узагальнення судової практики надає роз’яснення 

рекомендаційного характеру з питань застосування законодавства при 

вирішенні судових справ тощо. 

Як бачимо, серед перелічених позапроцесуальних повноважень суду 

переважає згадка про аналіз судової статистики та узагальнення судової 

практики, що є важливою складовою судової діяльності. Хоча варто підтримати 

позицію тих дослідників, які вказують, що «ці повноваження існують та 

законодавчо закріплені на паритетних засадах». Вони також відзначають, що 

«якщо реалізація деяких з них, як-то аналіз судової статистики чи узагальнення 

судової практики, метою яких є досягнення конкретних, «вузьких» цілей, 

наприклад, своєчасного виявлення диспропорцій тих чи інших суспільних 

відносин, можлива і без використання інших повноважень, то якісне надання 

методичної допомоги чи рекомендаційних роз’яснень можливе лише за умови 

комплексного застосування їх сукупності» 56, с. 59.  
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Інші джерела метою, зокрема судової статистики, називають правильний і 

своєчасний облік відповідно до встановленої форми кількості розглянутих 

судових справ, відомостей про засуджених та інших осіб, учасників судового 

процесу, а також інших необхідних даних про роботу судів. У них слушно 

наголошено, що вирішення завдань судової статистики дає можливість 

створювати інформаційну базу даних, яка відображає: результати роботи судів; 

організацію та діяльність суду в разі виникнення такої потреби в порядку, 

встановленому законом; публікації щорічної інформації про результати роботи 

судів, стан судимості, динаміку розвитку різних видів правовідносин у цілому 

або за обраний звітній період; аналіз та узагальнення судової практики, наукову 

і дослідницьку роботу з різних наукових напрямів 117, с. 312. 

Узагальнення судової практики, – зазначає В.П. Кицюк, – це аналітична й 

водночас організаційна робота, яка враховує специфіку судової діяльності з 

відправлення правосуддя 61, с. 58. 

На наше ж переконання, аналіз судової статистики та узагальнення судової 

практики є сегментами позапроцесуальної діяльності суду, які потребують 

аналітичного та системного мислення, спроможного гарантувати адекватну 

оцінку даних і релевантність висновків, що має неабияке значення в механізмі 

забезпечення єдності судової практики. 

Саме тому важливо, щоб в аналізі статистичних даних та проведені 

узагальнень судової практики приймали спільну участь судді та кваліфіковані 

працівники апарату суду, а саме наукові консультанти, уникаючи формального 

підходу до цього процесу. 

Загальновідомо, що статистика має прикладний характер. Оперуючи 

цифрами, вона дає загальне уявлення про функціонування судової системи, 

навантаження на суди, формування тенденцій у правозастосовній діяльності та 

наявні диспропорції.  
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Статистика як наука, вивчаючи кількісну сторону правосуддя як явища, 

демонструє його якісний аспект. Крім того, вона дає можливість прогнозувати 

та планувати роботу судів.  

У свою чергу, аналітична робота в процесі узагальнення судової практики 

передбачає, перш за все, дослідження щодо застосування судами законодавства  

при вирішенні справ. Недаремно у літературі аналітична робота в суді 

визначається як постійна дослідна діяльність, що охоплює своїм змістом 

широкий комплекс організаційних заходів і методичних прийомів для вивчення 

й оцінки інформації про стан здійснення судочинства, особливості застосування 

законодавства тощо 61, с. 58. Для цього відбираються та вивчаються 

аналогічні справи, що дозволяє виявити як правильне застосування конкретних 

правових норм при розгляді справ, так і наявні помилки й недоліки. 

Оскільки аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової 

практики віднесено законом до безпосередніх повноважень усіх судів (виняток 

становлять лише місцеві суди відносно узагальнення судової практики), ця 

робота в суді носить плановий характер. Теми необхідних узагальнень судової 

практики включаються до річних планів роботи суду. 

Водночас планування має місце й у внутрішньому процесі організації 

узагальнення, визначальним для якого є актуальність обраної теми, правильно 

окреслені цілі та завдання узагальнення, повнота та достовірність аналізованого 

матеріалу. Для цього розробляється програма узагальнення, яка крім його 

конкретних цілей та завдань, повинна містити терміни виконання узагальнення, 

категорії справ, які підлягають вивченню, чітко сформульовані питання, що 

потребують вирішення.  

Проведення узагальнення судової практики передбачає використання 

наукової методології, в основі якої – класичні та сучасні принципи пізнання: 

комплексності та всебічності, діалектичний і логічний, що акумулює в собі такі 

основні дослідницькі прийоми та операції як аналіз і синтез, дедукцію, 



122 

 

індукцію, визначення, класифікацію порівняння та інші. Особливе місце в 

процесі дослідження судової практики посідають методи порівняння та 

системного аналізу. Перший дозволяє виявити загальні закономірності 

виникнення, розвитку і формування судової практики, окреслити певні 

тенденції. Другий надає широкі можливості у з’ясуванні проблемних питань 

судової практики, причин їх виникнення. 

Важливе значення в організації процесу проведення узагальнення судової 

практики має етап упорядкування підсумкових даних, які не повинні бути 

обтяжені цифровими показниками чи висновками, що не мають суттєвого 

значення. Тому, на нашу думку, доцільним є напрацювання базових методичних 

рекомендацій щодо узагальнення судової практики для судів всіх спеціалізацій і 

усіх рівнів. 

Результати узагальнення судової практики можуть реалізовуватись у 

різний спосіб та у різних формах: від обговорення їх на нарадах із суддями до 

підготовки на їх основі рекомендаційних роз’яснень Верховним Судом. Але у 

контексті роботи останнього варто звернути увагу на найбільш прогресивні 

форми, які відповідають концепту розвитку інформаційного суспільства та 

забезпечують оперативне та зручне ознайомлення з судовою практикою 

широкого загалу. Саме такими, на нашу думку, є дайджести практики 

Верховного Суду, що стали ноу-хау для всієї судової системи України.  

Дайджест (від англ. digest - короткий виклад, від лат. digerere - ділити) – 

слово іншомовного походження, яке означає скорочений, полегшений для 

сприйняття текст; періодичне видання, що містить матеріали, переважно 

скорочені, передруковані з інших видань 152, с. 150. 

На початку впровадження практики видання дайджестів суддя Верховного 

Суду О. Кібенко зазначала про апробацію підходу, відповідно до якого 

передбачалося поточні дайджести практики Великої Палати диференціювати на 

щотижневі – огляд усіх постанов Великої Палати, тематичні – огляд рішень 
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Великої Палати у певній категорії справ, екстрені – у випадку відступу Великої 

Палати від правових висновків Верховного Суду або Верховного Суду України 

з опублікуванням на ресурсах Верховного Суду та розсилкою через електронну 

пошту всім судам України, а також усім тим, хто підпишеться на розсилку. 

Вона також передбачала, що ця практика скоріш за все ще буде коригуватися 

63. 

Як показав час, практика дайджестів у Верховному Суді не лише 

вкоренилася у Великій Палаті, а й стала популярною у касаційних судах 

Верховного Суду, які переважною більшістю використовують вітчизняний 

аналог слова «дайджест» – огляд судової практики. 

Аналіз оприлюднених на офіційному веб-порталі «Судова влада» 

дайджестів (огляду) практики Верховного Суду станом на травень 2020 року дає 

можливість виокремити такі їх види: 

1) за суб’єктом: 

- дайджести Верховного Суду (наприклад, Дайджест судової практики 

Верховного Суду у спорах, що виникають у сфері захисту довкілля та 

екологічних прав (2019) 39); 

- дайджести Великої Палати (наприклад, Дайджест судової практики 

Великої Палати Верховного Суду (рішення, внесені до ЄДРСР за період з 

01.10.2019 по 31.10.2019) 37); 

- дайджести касаційних судів Верховного Суду (наприклад, Огляд судової 

практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (рішення, 

внесені до ЄДРСР, за лютий 2020 року) 89); 

2) за темпоральністю (цей критерій досить умовний): 

- щорічні (наприклад, Огляд практики застосування суддями Касаційного 

господарського суду у складі Верховного Суду рішень Європейського суду з 

прав людини при прийнятті постанов за 2018 рік 88); 
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- за півріччя (наприклад, Дайджест правових позицій Великої Палати 

Верховного Суду за І півріччя 2019 року 36); 

- щомісячні (наприклад, Огляд судової практики Касаційного цивільного 

суду у складі Верховного Суду (актуальна практика) (рішення, внесені до 

ЄДРСР за лютий 2020 року) 89); 

- щотижневі (наприклад, Тижневий огляд практики Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду (рішення, внесені до ЄДРСР за 

період з 27.05.2019 по 31.05.2019) 168); 

- екстрені (у разі відступу від існуючого правового висновку Верховного 

Суду або Верховного Суду України, наприклад, Позачерговий дайджест судової 

практики Великої Палати Верховного Суду № 3 (Відступ від правової позиції 

Великої Палати щодо визначення юрисдикції спорів з державним реєстратором) 

106); 

3) за предметом: 

- зведені (огляд судових рішень у різних судових юрисдикціях, наприклад, 

Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2019 

рік 52); 

- універсальні (огляд рішень у спорах, що виникають із різноманітних за 

сферою правового регулювання правовідносин (наприклад, Дайджест судової 

практики Великої палати Верховного Суду (рішення, внесені до ЄДРСР за 

період з 01.02.2020 по 29.02.2020) 38); 

- тематичні (огляд рішень у певній категорії справ (наприклад, Дайджест 

судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у 

справах про банкрутство 40). 

Дайджести судової практики Верховного Суду набули широкої 

популярності серед правників різного фаху завдяки своїй своєчасності, 

інформативності та чіткій орієнтації на певну детермінанту (категорію справ, 
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період, суб’єкта узагальнення). Їх схвалюють 42 % опитаних суддів і 52% 

представників наукової спільноти (Додатки Б, В). 

Наведене є показовим прикладом того, як запровадження інноваційних 

підходів до реалізації судом позапроцесуальних повноважень модернізує 

загалом судову діяльність і суд, робить його інформаційно відкритим, 

зрозумілим і доступним для широкого загалу, пристосовує його до сучасних 

реалій і викликів суспільства інформаційної доби. 

Очевидним напрямом судової діяльності, реалізація якого потребує 

наукового забезпечення, але який притаманний лише Верховному Суду, є 

законопроектна робота – надання висновків щодо проектів законодавчих актів, 

які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових 

рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою 

України.  

Фактично у такий спосіб Верховний Суд бере участь у законотворчому 

процесі, який можна розглядати формою співпраці з суб’єктами законодавчої 

ініціативи. Це дозволяє впливати на розвиток національного законодавства з 

урахуванням позиції представників суддівської спільноти як осіб, які 

безпосередньо застосовують норми права при врегулюванні конфліктів, а отже 

мають змогу прогнозувати тенденції розвитку суспільних відносин, убачають 

недоліки та прогалини їх правового регулювання. Як слушно зауважує з цього 

приводу Н.Д. Слотвінська, «в суспільному розвитку можуть виникати нові 

явища, які законодавцем не передбачені. Якщо виникає потреба правової 

регламентації, судова практика перша зіштовхнеться із цим фактом і це 

зумовлює необхідність пошуку виходу з ситуації, що склалася та застосування 

аналогії, яка саме по собі не є правотворчим процесом і тому не заповнює 

прогалини в праві, а правильно розцінюється тільки як спосіб їх подолання. 

Практика сприяє законодавцеві в тому, щоб вчасно помітити нові тенденції 

суспільного розвитку й належним чином зреагувати на це. Судова практика 
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дозволяє законодавцеві звернути увагу на ті сфери суспільних відносин, які 

безпосередньо не відображені в законодавстві» 155, с. 146. 

За оприлюдненими даними у 2019 році Верховний Суд займав проактивну 

позицію стосовно оцінки законодавчих ініціатив, які стосувалися питань 

функціонування судової влади. Загалом було опрацьовано 45 проектів законів 

України. Крім того, на запити Комітету Верховної Ради України з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховний Суд надав 

пропозиції до ряду чинних законів України. Верховний Суд також сформував 

власні пропозиції щодо Закону України «Про внесення змін до Закону України 

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

деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» 15, 

с. 76. 

На наше переконання, таке співробітництво дозволяє підвищити якість 

нормативно-правових актів, надаючи їх змісту прогресивного характеру. 

Крім того, окреслена форма співпраці судової та законодавчої влади, на 

нашу думку, є оптимальною та дозволяє уникнути надмірної політизації суду, 

водночас надаючи можливість у такий спосіб лобіювати інтереси судової 

системи та коригувати вектор розвитку відповідної сфери законодавства. Такий 

підхід також узгоджується з європейськими стандартами. Зокрема, у п.12 ч. I 

Висновку № 11(2008) Консультативної ради європейських суддів увагу 

Комітету міністрів Ради Європи звернено на те, що будь-який законопроект, що 

стосується відправлення правосуддя та процесуального законодавства, повинен 

бути предметом розгляду ради судової влади або еквівалентного органу перед 

тим, як почнеться його обговорення в парламенті 19. 

Ще одне виключне повноваження Верховного Суду, реалізація якого 

опосередковується залученням потужного наукового ресурсу, це звернення до 
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КСУ з питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо 

офіційного тлумачення Конституції України. 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про Конституційний Суд України» 

Верховний Суд є суб’єктом права на конституційне подання, що є формою 

звернення до КСУ у вигляді письмового клопотання щодо: 1) визнання акту 

(його окремих положень) неконституційним; 2) офіційного тлумачення 

Конституції України. 

Підстави звернення до КСУ, аргументи, які наводяться у конституційному 

поданні, обов’язково повинні бути обґрунтованими, що є прямою вимогою 

згаданого Закону (ст. 51). 

Ось що з цього приводу зазначає М.Д. Савенко: «Щодо змісту юридичної 

аргументації у конституційному поданні з питань конституційності Закон 

чітких критеріїв не встановлює. Однак це не означає, що достатньо лише 

послатися на відповідність чи невідповідність акту певному положенню 

Конституції України. У ньому обов’язково має бути розкрито зміст 

відповідного конституційного положення і наведено переконливі аргументи 

щодо відповідності спірного акту Основному Закону України. У 

конституційному поданні про визнання відповідного акту конституційним 

окрім аргументів на підтвердження конституційності мають бути зазначені 

причини постановки такого питання. Необхідність юридичної аргументації у 

конституційних поданнях полегшує вирішення питання про наявність підстав 

для відкриття провадження і є стримуючим чинником зловживання правом на 

звернення і обмеження випадків безпідставного звернення. … У 

конституційному поданні щодо офіційного тлумачення Конституції та законів 

України мають бути наведені аргументи щодо практичної необхідності у 

з’ясуванні або роз’ясненні, їх офіційній інтерпретації. Такими аргументами 

можуть бути: застосування різних термінів щодо одних і тих самих понять чи 

правовідносин, обставин у нормативному акті, що викликають неоднакове 
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сприйняття та різну інтерпретацію окремих його положень, не досить чітке 

формулювання та викладення окремих норм, невизначеність, двозначність або 

надмірна загальність окремих положень, норм, а також неясність їх розуміння, 

що ускладнює визначення поведінки і реалізацію суб’єктом своїх прав та 

обов’язків, компетенції та неоднозначне, різне застосування на практиці» 146, 

с. 11. 

Наведені слова якомога краще демонструють потребу у залученні наукових 

кадрів до підготовки конституційних подань Верховного Суду. Вдало обрані та 

влучно використанні інструменти аргументації, науково обґрунтовані судження, 

логічно викладенні міркування та системно узгодженні положення є запорукою 

успішності конституційного подання. 

Б. Окремим «блоком» у дослідженні позапроцесуальної діяльності суду як 

об’єкту наукового забезпечення є організаційно-управлінська діяльність, що 

здійснюється у суді, та яка безпосередньо стосується апарату суду. 

Щодо цього сегменту судової діяльності широкого вжитку набуло поняття 

«адміністрування в суді», під яким пропонується розуміти цілеспрямовану 

практичну діяльність осіб, які займають адміністративні посади в певному суді, 

що передбачає керування конкретним, окремим елементом судової системи 

(судом), і полягає в технологічному процесі підготовки, прийняття і виконання 

управлінських рішень, направлених на забезпечення належного функціонування 

суду з метою забезпечення ефективного здійснення правосуддя 43, с. 138. 

Головна мета судового адміністрування, – зазначає Пітер Г. Соломон 

молодший, – полягає в забезпеченні належних умов для справедливого 

відправлення правосуддя та винесення суддями своєчасних, чітких і добре 

обґрунтованих вироків, які є зрозумілими як для учасників справ, так і для 

широкого загалу. Досягнення цієї мети передбачає послідовне виконання менш 

масштабних завдань, які охоплюють: 1) зведення до мінімуму обсягу 

несуддівських (або суто адміністративних) функцій, які виконують судді, 
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шляхом забезпечення належного виконання цих функцій працівниками апарату 

суду; 2) забезпечення максимальної доступності суду для користувачів та 

відвідувачів, у тому числі за рахунок запровадження такої моделі, згідно з якою 

відвідувачі суду розглядаються як клієнти, які звертаються до суду з метою 

отримання необхідних їм послуг правосуддя; 3) забезпечення максимально 

ефективної роботи всіх підрозділів та служб судів шляхом реорганізації та 

автоматизації робочих процесів 103, с. 73.  

Закономірно, що спектр діяльності, яка виконується апаратом суду, 

повноваження його працівників зумовлюється його завданнями.  

Серед основних видів діяльності апарату суду та відповідного його 

повноважень у науковій літературі виділяють: 1) повноваження у сфері 

організаційного забезпечення роботи судів; 2) повноваження у сфері 

методичного та правового забезпечення роботи судів; 3) повноваження у сфері 

документального забезпечення роботи судів; 4) повноваження у сфері 

інформаційного забезпечення роботи судів; 5) повноваження у сфері 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення роботи судів; 6) 

повноваження у сфері кадрового забезпечення роботи судів; 7) повноваження у 

сфері міжнародного співробітництва, забезпечення безпеки суддів і працівників 

апаратів судів, соціально-побутове забезпечення, взаємодія зі ЗМІ та 

громадськістю 190, с. 58-65. 

Реалізації багатьох із них потребує лише компетентності та професійності 

працівників апарату, або їх технічних навиків, а також сумлінного ставлення до 

виконання обов’язків. Однак, наприклад, такі сфери як міжнародне 

співробітництво, реалізація кадрової чи комунікаційної політики суду доволі 

часто потребують не лише здійснення заходів організаційного чи технічного 

характеру, а й використання наукових джерел, залучення наукових кадрів при їх 

підготовці.  
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Так, підготовка до тематичної зустрічі з представниками міжнародних 

організацій або представниками органів інших держав ймовірно вимагатиме 

підготовки відповідної аналітики, узагальнення наукових думок щодо питань, 

які становлять предмет зустрічі. Така ж необхідність може виникнути й при 

організації зустрічей зі ЗМІ, спрямованих на підтримку належного рівня 

комунікації з суспільством з метою утвердження авторитету суду. 

Доволі часто необхідність використання наукового ресурсу в роботі 

апарату суду виникає у разі прийняття нових законодавчих актів, що 

регламентують питання його діяльності та в силу своєї новизни потребують 

тлумачення та інкорпорації в систему локальних норм. 

У підсумку повинні зауважити, що проведений у межах цього підрозділу 

аналіз продемонстрував не лише різноманітність сфери судової діяльності, а й її 

тісний взаємозв’язок із наукою, а також практикою законотворення.  

 

2.3. Форми та способи наукового забезпечення діяльності судів 

 

Дослідження системи наукового забезпечення судової діяльності вимагає 

звернути увагу на форми та способи такого забезпечення, в яких, власне, й 

відображається діяльність його різноманітних суб’єктів, а також фіксуються 

отримані результати такої діяльності. 

Відразу необхідно зауважити, що при розмежуванні форм і способів 

наукового забезпечення діяльності судів ми відштовхуватимемося від 

семантики цих слів. Зокрема, «форма» означає: 1) обриси, контури, зовнішні 

межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд; 2) тип, будова, спосіб 

організації чого-небудь; зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його 

сутністю, змістом; 3) філософ. спосіб існування змісту, його внутрішня 

структура, організація і зовнішній вираз 154, с. 617. 
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Слово «спосіб» тлумачиться як 1) певна подія, прийом або система 

прийомів, яка дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось; 

2) те, що служить знаряддям, засобом і таке інше у якій-небудь справі, дії 154, 

с. 578. 

Перш ніж ми перейдемо до характеристики основних форм і способів 

наукового забезпечення діяльності судів, слід зазначити, що вони різняться 

залежно від сфер судової діяльності, які ми розмежували у попередньому 

підрозділі. 

Так, наукове забезпечення здійснення правосуддя відбувається двома 

шляхами: процесуальним (формальним) та позапроцесуальним (неформальним). 

Процесуальний спосіб наукового забезпечення правосуддя має місце у 

випадках, передбачених нормами процесуального законодавства. 

Використання наукового забезпечення у позапроцесуальний спосіб 

відбувається неформалізованим шляхом, тобто поза межами регулювання 

процесуальних норм. 

Так, із оновленням у 2017 році процесуальних кодексів, у цивільному, 

господарському та адміністративному судочинстві серед «інших учасників 

судового процесу» з’явився такий суб’єкт як експерт з питань права.  

Відповідно до ст. 69 КАС України, ст. 73 ЦПК України, ст. 70 ГПК України 

як експерт з питань права може залучатися особа, яка має відповідний науковий 

ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в 

справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи 

ухвалюється судом.  

Така новація створила передумови інституціоналізації у вітчизняному 

судочинстві наукової експертизи, існування якої у цій сфері до того часу 

«виводилося» шляхом системного тлумачення положень Закону України «Про 

наукову і науково-технічну експертизу» та норм процесуальних кодексів. 

Зокрема, свого часу В. Мамутов зауважував, що серед об’єктів експертизи ст. 5 
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згаданого Закону не виокремлює безпосередньо матеріали та юридичні 

обставини судової справи, проте допускає проведення експертизи щодо інших 

об’єктів наукової та науково-технічної діяльності, стосовно яких виникає 

потреба у її проведенні, отриманні науково обґрунтованих експертних 

висновків. «Отже, – підсумовував академік, – наукова доктрина та її 

продуктивна форма функціонування – науково-правова експертиза – є 

необхідним елементом при судовому розгляді господарських справ» 78, с. 88. 

Одночасно з ним фахівці зазначали, що науково-правова експертиза є 

різновидом наукових експертиз, визначених згаданим Законом, але її 

специфікою є орієнтованість на правозастосування – практичну реалізацію тих 

чи інших норм. «Якщо це зображати схематично, то виходить тріада «закон-

тлумачення-застосування. Звичайно, що у випадку, коли таке тлумачення 

необхідно, його функцію виконує правова експертиза» 147, с. 11. 

Однак, запровадження наукової експертизи у судовий процес відбулося з 

певними особливостями. 

Так, процесуальні кодекси (ст. 112 КАС України, ст. 114 ЦПК України, 

ст. 108 ГПК України) обмежують коло випадків, в яких учасники справи мають 

право подати до суду висновок експерта у галузі права. Зокрема, це можливо 

лише щодо: 1) застосування аналогії закону, аналогії права; 2) змісту норм 

іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, 

практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі. 

Крім того, нормами законодавства (ст. 113 КАС України, ст. 115 ЦПК 

України, ст. 109 ГПК України) прямо передбачено, що висновок експерта у 

галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є 

обов’язковими для суду. Суд може посилатися в рішенні на висновок експерта у 

галузі права як на джерело відомостей, які в ньому містяться, та має зробити 

самостійні висновки щодо відповідних питань. 
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Однак, судова практика з цього питання неоднозначна. Деякі суди 

приймають такі висновки у справі як докази. Так, у рішенні Донецького 

апеляційного суду від 17 липня 2019 року у справі № 243/9234/17 зазначається, 

що «доводи апеляційної скарги позивача про те, що Науково-правовий висновок 

ТПП України є не допустимим доказом, є безпідставними, оскільки відповідно 

до листа Торгово-промислової палати України від 25 січня 2019 року 

№ 182/2/21-7.3, Науково-правовий висновок щодо унеможливлення виконання 

обов`язків, передбачених законодавством України про працю при звільненні 

працівників, спричиненого впливом дії форс-мажорних обставин (обставин 

непереборної сили) є компетентною точкою зору Торгово-промислової палати 

України, яку сформували залучені до цього на договірних умовах науковці як 

провідні фахівці у відповідній галузі права, оцінку якої має дати суд при 

вирішені спору» 136. 

Натомість у постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного 

адміністративного суду від 30 жовтня 2018 року у справі № 826/6667/16 стосовно 

клопотання Національного Банку України про долучення до матеріалів справи 

висновку експерта в галузі права від 16 жовтня 2018 року, який складений 

Київським регіональним центром Національної академії правових наук України, 

щодо застосування законодавства України, аналогії права чи аналогії закону до 

правовідносин щодо віднесення банків до категорії неплатоспроможних, колегія 

суддів касаційного суду зазначає наступне: «…За приписами частини 1 статті 113 

КАС України висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний 

(консультативний) характер і не є обов’язковим для суду. Зі змісту наведених норм 

вбачається, що висновок експерта з питань права не є доказом, а його прийняття та 

врахування є правом, а не обов’язком суду. При цьому, такий висновок може 

стосуватися лише передбачених КАС України питань – застосування аналогії 

закону чи аналогії права чи змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або 

загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у 
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відповідній іноземній державі. Натомість, наданий висновок експерта в галузі 

права стосується питань застосування законодавства України, при цьому питання, 

визначені приписами пунктів 1, 2 частини 1 статті 112 КАС України, в межах даної 

справи не виникали. З огляду на вищенаведене наданий відповідачем-1 висновок 

експерта в галузі права не приймається судом до уваги» 116. 

Крім різниці у підходах до оцінки науково-правових висновків, наведені 

приклади дають можливість звернути увагу, що суб’єктом їх надання були 

наукові установи, а не фізичні особи, як це випливає із процесуальних норм, 

згаданих нами вище. Загалом статус експерта у галузі права, як процесуальний 

статус особи (суб’єкта наукового забезпечення), потребує окремої уваги, 

оскільки є новим, специфічним і таким, що лише перебуває на стадії розвитку. 

Маючи пропозиції щодо його удосконалення, ми розглянемо його в наступному 

розділі свого дослідження. 

Наразі нашу увагу слід зосередити на висновку експерта у галузі права як 

формі наукового забезпечення правосуддя у процесуальний спосіб. 

На практиці висновок експерта у галузі права має різні назви. Найчастіше 

використовуються такі як «Науково-консультативний висновок», «Науково-

експертний висновок», «Аmicus curiae». Використання останньої є свідченням 

того, як свою роль у судовому процесі оцінюють науковці, залучені в якості 

експерта з питань права. 

Аmicus curiae (лат. – друг суду) – правовий інститут, що відомий ще з часів 

римського права та має широке застосування у країнах англо-саксонської 

правової сім’ї.  

Як зазначає польський фахівець С. Цибульскі, сьогодні нема єдиного 

визначення цього інституту, але його зміст розуміють однаково всі, хто його 

застосовує. Можна сказати, – продовжує він, – що «аmicus curiae» означає 

думку, погляд, висновок, наданий суду, що розглядає конкретну справу, 

суб’єктом, який не є стороною у справі, наприклад, недержавною, професійною 
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організацією, особою чи групою осіб, які мають виняткові юридичні чи 

професійні знання з важливої у цій справ теми 186. 

Але найчастіше аmicus curiae тлумачать як фізичну чи юридичну особу, яка 

не учасником судового процесу, наділена правом на добровільних засадах 

надавати інформацію або висновки з питання, що обговорюється в суді, до 

прийняття судового акту. Така інформація може бути надано або у формі 

юридичної думки, або у формі висновку (amicus brief) 26. 

Дослідники зазначають, що за своїм характером науково-консультативні 

висновки (аmicus curiae) представляють собою кваліфіковані думки осіб, 

зокрема спеціалістів у сфері права, щодо певних питань, які мають значення для 

судового розгляду. Саме тому, в багатьох випадках, цілком справедливо можна 

вказувати на їхній яскраво виражений доктринальний характер. «Найбільш 

наглядно доктринальна сутність інституту «друзів суду» проявляється саме при 

зверненні до окремих спеціалістів в сфері права, спроможним дати всебічну 

оцінку як обставинам справи, так і правовим механізмам і можливим наслідкам 

прийнятого рішення» 44, с. 74. 

Системний аналіз норм процесуального законодавства, судової практики та 

наведених думок науковців дозволяє сформулювати ряд таких характерних рис 

висновку експерта з питань права як форми наукового забезпечення 

вітчизняного правосуддя: 

1) обмежений вузьким колом випадків застосування, чітко визначених 

процесуальними нормами; 

2) не має доказової сили, а покликаний сприяти суду у правозастосуванні; 

3) є джерелом додаткової інформації, що може мати значення для 

вирішення справи, але не обов’язковий для врахування судом; 

4) відзначається доктринальним характером; 

5) готується особою, яка не має процесуального статусу учасника справи 

чи представника, і має право на оплату послуг; 
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6) може бути ініційований учасниками справи; 

7) не передбачає відповідності встановленим зразкам і реквізитам, 

допускаючи варіативність викладення наукової позиції та ідентифікації 

підписанта; 

8) легітимується судом шляхом постановлення ухвали про залучення 

експерта з питань права. 

Висновок експерта з питань права є документом, в якому наукова думка 

знаходить свою матеріалізацію, письмовий вираз. Проте, як випливає з 

положень процесуального законодавства, вона може бути донесена (доповнена, 

розтлумачена) в усній формі. Так, положення ст. 69 КАС України, ст. 73 ЦПК 

України, ст. 70 ГПК України передбачають, що експерт з питань права 

зобов’язаний з’явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені 

судом питання, надавати роз’яснення. За відсутності заперечень учасників 

справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. 

Однак, усна форма в такому разі набуватиме субсидіарного характеру, 

оскільки виклик експерта з питань права до суду можливий лише після 

винесення судом ухвали про залучення такої особи та долучення його висновку 

до матеріалів справи. 

Специфічним різновидом Аmicus curiae як документу, в якому 

об’єктивується наукова позиція з питань, що виникають при вирішенні судом 

справи, є наукові висновки членів НКР при Верховному Суді. 

Положення ст. 347 КАС України, ст. 404 ЦПК України, ст. 303 ГПК 

України, ст. 434-2 КПК України передбачають, що «після передачі справи на 

розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати визначений у ній суддя-

доповідач у разі необхідності звертається до відповідних фахівців Науково-

консультативної ради при Верховному Суді стосовно підготовки наукового 

висновку щодо застосування норми права, питання щодо якого стало підставою 
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для передачі справи на розгляд Великої Палати, крім випадків, коли висновок 

щодо застосування цієї норми у подібних правовідносинах був раніше 

отриманий Верховним Судом». 

Хоча наукові висновки членів НКР також мають на меті наукове 

забезпечення правосуддя, однак за своїм змістом, нормативним регулюванням, 

сферою застосування суттєво відрізняються від висновку експерта з питань 

права. 

По-перше, правова природа таких висновків обумовлена особливим 

правовим зв’язком обмеженого кола суб’єктів наукового забезпечення та 

Верховного Суду, організаційна структура якого передбачає функціонування 

дорадчого органу, сформованого з числа науковців. Специфіка полягає в тому, 

що вони не перебувають у трудових відносинах із Верховним Судом і діють на 

безоплатній основі. Основу їх взаємовідносин складає взаємне визнання 

авторитету, взаємоповага та усвідомлення важливості синергії науки та судової 

практики для обох із цих сфер діяльності. 

По-друге, висновки членів НКР, як випливає з норм процесуальних 

кодексів і попереднього абзацу, можуть мати місце при розгляді справи лише у 

Верховному Суді. 

По-третє, висновок члена НКР може бути ініційований лише суддею 

Верховного Суду шляхом звернення до члена НКР судді-доповідача. 

По-четверте, предмет наукового висновку члена НКР становлять питання 

тлумачення та застосування норм права. 

По-п’яте, надаючи висновок на запит судді Верховного Суду, член НКР не 

набуває процесуального статусу експерта з питань права. 

Отже, наукові висновки членів НКР є особливою, передбаченою 

процесуальним законодавством, формою наукового забезпечення правосуддя у 

Верховному Суді, що зумовлена специфікою його організації як найвищого 

суду в системі судоустрою України та правового зв’язку із ним науковців, яка 
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виражає суб’єктивну наукову позицію щодо застосування норми права на 

прохання суду. 

Крім наукових висновків, у п. 3.1. Положення про Науково-консультативну 

раду при Верховному Суді, затвердженого постановою Пленуму Верховного 

суду від 02 лютого 2018 року № 1, передбачено таку форму вираження 

результатів її діяльності як рекомендації. 

Випадків, в яких членами НКР надаються рекомендації, зазначене 

Положення чітко не визначає. Проте, логічним буде припустити, що у 

рекомендаціях членів НКР матеріалізуються результати діяльності, яку вони 

здійснюють окрім тлумачення та застосування норм права. Так, відповідно до 

п.3.2. Положення до повноважень НКР належить: участь у підготовці проектів 

узагальнень практики застосування судами норм матеріального і 

процесуального права з метою забезпечення їх однакового застосування під час 

розгляду справ; попередній розгляд проектів постанов Пленуму Верховного 

Суду щодо надання рекомендаційних роз’яснень з питань застосування судами 

законодавства України під час розгляду справ; попередній розгляд проектів 

висновків Пленуму Верховного Суду щодо проектів законодавчих актів, які 

стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових 

рішень та інших питань, пов’язаних із функціонуванням системи судоустрою 

України; попередній розгляд проектів конституційних подань Верховного Суду 

до КСУ щодо конституційності законів та інших правових актів, а також щодо 

офіційного тлумачення Конституції України; попередній розгляд інших питань 

діяльності Верховного Суду, підготовка яких потребує наукового забезпечення 

108. 

Виходячи з наведеного варто погодитися з В.А. Волошиною, що 

рекомендації членів НКР (від лат. recommendatio – порада) – це інформаційно-

аналітичний документ, що містить вказівки, настанови або пропозиції члена 

(членів) НКР стосовно проектів законодавчих актів, що стосуються судоустрою, 
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судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, 

пов’язаних із функціонуванням судової системи України, проектів 

конституційних подань Верховного Суду до КСУ щодо конституційності 

законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення 

Конституції та законів України та інших питань діяльності Верховного Суду, 

підготовка яких потребує наукового забезпечення, який містить дорадчий 

характер 22, с. 149. 

Надання членами НКР рекомендацій, залучення їх до реалізації Верховним 

Судом свої позапроцесуальних повноважень, скеровує нас до аналізу інших 

форм наукового забезпечення у позапроцесуальний спосіб. Такими, перш за все, 

є форми діяльності наукових консультантів і структурних підрозділів апарату, в 

межах яких вони працюють, зокрема у Верховному Суді. 

Найпоширенішою формою вираження наукової думки в межах апарату 

суду є наукові (-експертні, -аналітичні тощо) висновки відповідних структурних 

підрозділів апарату суду (департаменту аналітичної та правової роботи, 

правового управління тощо) чи наукового консультанта, які готуються за 

дорученням Голови суду, його заступника (заступників), керівника апарату суду 

чи його заступника, а також безпосередньо суддів. У цих висновках, залежно від 

предмету доручення, проводиться науковий аналіз порушеного питання, 

категоріально-понятійного апарату, існуючих у науці думок та підходів щодо 

нього із застосуванням необхідної методології, а також, за необхідності, 

звернення до зарубіжного досвіду регулювання тих чи інших відносин тощо. 

Однак не виключені й інші форми вираження результатів діяльності наукових 

консультантів, як наприклад, аналітично-інформаційні довідки та огляди, 

зауваження та пропозиції до проектів судових документів не процесуального 

характеру, а також законопроектів, що надсилаються до Верховного Суду 

суб’єктами законодавчої ініціативи, доповідні записки, моніторинги тощо. 
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До прикладу, В.А. Волошина зазначає про існування таких основних форм 

діяльності наукових консультантів судових палат Верховного Суду України: 

1) аналітичний звіт за результатами вивчення наукових підходів; 2) аналітичний 

огляд; 3) аналітична записка; 4) доповідна записка; 5) довідка-доповідь; 

6) методичні рекомендації тощо 22, с. 142.  

Але така градація є досить умовною, оскільки жодних рекомендацій, 

зокрема й на локальному рівні з приводу розмежування та підстав до 

застосування тієї чи іншої документальної форми не існує. Як правило, вони 

залежать від поставлених перед науковим консультантом завдань і предмету 

його уваги. Вони, зокрема, можуть бути досить різноманітними та відображати 

як загалом нормативно закріплені напрями діяльності Верховного Суду, так і 

конкретизувати та деталізувати їх. Щоб це продемонструвати, варто звернути 

увагу на структуру апарату Верховного Суду, елементом якої є такий 

самостійний структурний підрозділ як Департамент аналітичної та правової 

роботи, в якому сконцентровано найбільше посад наукових консультантів.  

Зокрема, до складу згаданого Департаменту входять: 1) відділ опрацювання 

правових позицій касаційних судів та Великої Палати; 2) відділ аналізу судової 

статистики Верховного Суду; 3) відділ нормативно-правової роботи та 

підготовки звернень до КСУ; 4) відділ систематизації практики ЄСПЛ та 

підготовки запитів до ЄСПЛ; а також чотири правових управління, завданням 

яких є забезпечення безпосередньо касаційних судів відповідної юрисдикції. До 

складу всіх цих правових управлінь своєю чергою входять: - відділ аналізу 

судової статистики судів адміністративної/господарської) юрисдикції/у 

цивільних/кримінальних справах; - відділ вивчення судової практики; - відділ 

єдності правових позицій; - відділ аналітичних опрацювань звернень у 

адміністративних/господарських/кримінальних/цивільних справах 162. 

Як зазначає О. Кібенко, така структурна одиниця як «правовий 

департамент» (умовна назва; курсив наш) у різних організаційних конфігураціях 
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притаманна верховним судам більшості країн. Виділяють два його основних 

завдання: надання всебічної підтримки суддям у їх роботі та публікація й 

поширення важливої правової інформації для суспільства. «Завдяки якісній 

аналітиці, – зауважує О. Кібенко, – департамент перетворюється на потужний 

правовий аналітичний центр». Вона також відмітила, що в Україні багато 

зроблено для налагодження роботи департаменту аналітичної та правової 

роботи Верховного Суду відповідно до сучасних стандартів: - розпочато випуск 

дайджестів практики Верховного Суду; - готується аналітика для кожної справи, 

яка розглядається Великою Палатою Верховного Суду (підбирається релевантна 

практика самої Великої Палати, касаційних судів, судів нижчих інстанцій, 

ЄСПЛ), - за практикою Великої Палати ведуться таблиці-узагальнення за всіма 

основними категоріями справ (24 таблиці); узагальнена таблиця практики 

Великої Палати розміщена і постійно оновлюється на сайті Верховного Суду; - 

для окремих суддів чи палат готуються огляди судової практики за певними 

категоріями справ; - створено внутрішню електронну базу рішень Верховного 

Суду, яку планується зробити відкритою для публічного безоплатного 

використання. До бази також будуть входити всі аналітичні матеріали, 

підготовлені департаментом і управліннями Верховного Суду, правові висновки 

членів НКР; - готуються та розсилаються суддям тижневі огляди практики 

ЄСПЛ; - забезпечується підготовка щотижневої статистики, яка відображає 

оперативну динаміку надходження та розгляду судових справ 62. 

Наведене дає можливість широкому загалу зорієнтуватися у тих питаннях, 

до опрацювання яких залучаються наукові консультанти Верховного Суду, та 

специфіка яких обумовлює необхідне оформлення результатів їх діяльності. 

Тому, доречно, на нашу думку, дати узагальнене визначення форми 

діяльності наукових консультантів суду як науково-аналітичних матеріалів. 

Під науково-аналітичними матеріалами ми пропонуємо розуміти 

сукупність різновидів документів (висновків, довідок, моніторингів, оглядів, 
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зауважень і пропозицій), які відображають результати наукової роботи 

наукового консультанта щодо виконання конкретного завдання в межах 

реалізації покладених на нього обов’язків, спрямовані на задоволення 

внутрішніх інформаційних потреб діяльності суду.  

Системний аналіз форм наукового забезпечення судової діяльності був би 

не повним, якби ми залишили поза увагою досить важливу сферу неформальної 

комунікації суддів і науковців, яка постає у вигляді різноманітних заходів 

науково-практичного спрямування (конференції, круглі столи, форуми тощо), 

організовані різними суб’єктами за ініціативою як судів, наукового товариства, 

так і за ініціативи чи підтримки представників інших сфер діяльності, зокрема 

адвокатури, а також міжнародних організацій, що надають підтримку у сфері 

розвитку вітчизняного правосуддя. 

Організація таких платформ для комунікації суддів з представниками 

наукової спільноти є актуальною в сучасних умовах, коли суди потребують 

розвитку транспарентності. У такому контексті ці ініціативи у розумінні КРЄС 

виступатимуть заходами загального характеру, спрямованими на інформування 

суспільства про діяльність судів, що робить їх доступнішими. Як зазначено у 

Висновку КРЄС № 7 (2005) КРЄС до уваги Комітету міністрів Ради Європи про 

правосуддя та суспільство, «суди повинні брати участь у загальних рамкових 

програмах, які організовуються іншими державними установами (міністерствами 

юстиції та освіти, вищими навчальними закладами тощо). Однак, на думку КРЄС, 

суди також мають проявляти власну ініціативу у цій сфері». КРЄС вважає, що 

«інформаційні програми» спрямовані на формування правильного сприйняття ролі 

судді в суспільстві. «У цьому контексті КРЄС вважає, що …суди, згідно з 

принципами незалежності судової влади, мають визнаватися належною 

інституцією для запровадження «інформаційних програм» та для реалізації 

регулярних ініціатив, які передбачають проведення досліджень, організацію 

фокус-груп, залучення юристів та науковців до публічних обговорень тощо. 
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Насправді ці програми мають на меті покращення розуміння та довіри суспільства 

до системи правосуддя й посилення судової незалежності загалом» 19. 

Спільне обговорення суддями та науковцями під час конференцій (круглих 

столів, форумів) актуальних питань судової діяльності, проблем, що виникають 

у практиці правозастосування, перспектив розвитку судової практики є 

взаємовигідним і відзначається рядом переваг порівняно з іншими формами 

наукового забезпечення. 

Перш за все така комунікація дозволяє найбільш оперативно отримати 

необхідну та повну інформацію з «перших вуст», створюючи можливість 

шляхом живого спілкування уточнити, конкретизувати позицію певної людини 

(чи то судді, чи то науковця), шляхом додаткових запитань отримати більш 

широке уявлення щодо питання, яке потребує уваги, у разі виникнення такої 

необхідності. Щоправда, справедливим буде відзначити, що така оперативність 

обмежується непостійним характером таких організаційних заходів. 

Крім того, особисте спілкування суддів і науковців дозволяє їм обмінюватися 

актуальною інформацією, оприлюднення якої потребує певного часу та зусиль, але 

яка може стати в нагоді саме до моменту її появи у публічному просторі. 

Також варто відмітити таку перевагу як наявність живої дискусії, 

долучитись до якої можуть представники різних сфер, що надає процесу 

наукового забезпечення системності, повноти та динамічності. Адже 

загальновідомо, що саме дискусія сприяє пошуку істини, допомагає знайти 

оптимальний варіант вирішення проблеми шляхом критичного аналізу власних 

міркувань і протилежних думок опонентів. 

Обговорення актуальних для судової діяльності питань із долученням 

науковців відбувається і під час засідань НКР, про що також слід зазначити. 

Відповідно до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному 

Суді, засідання НКР та засідання робочих груп є основною формою діяльності 

НКР. Завчасно до засідання НКР або робочої групи членам НКР надсилаються 
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порядок денний і матеріали, що підлягають обговоренню. Для участі в 

засіданнях НКР та робочої групи можуть запрошуватися судді, вчені та 

практики, спеціалісти з різних галузей знань, які не є членами НКР 108. Але, 

на відміну від конференцій і подібним їм тематичних заходів, засідання НКР 

обмежуються порядком денним, а участь у них залежить від бажання 

Верховного Суду запросити до участі в ньому тих чи інших осіб. 

Множинність розглянутих нами форм наукового забезпечення діяльності 

судів може бути упорядкована шляхом їх класифікації, що дозволить 

продемонструвати їх взаємозв’язки та додатково акцентувати увагу на інших 

характерних рисах. 

Отже, у результаті проведеного аналізу очевидною стала можливість 

класифікації форм наукового забезпечення судової діяльності за різними 

критеріями, зокрема: 

1) за способом забезпечення в аспекті його правового регулювання: 

- процесуальні (формальні) форми (висновок експерта у галузі права, 

науковий висновок члена НКР); 

- позапроцесуальні (неформальні) форми (рекомендації члена НКР, 

науково-аналітичні документи наукових консультантів); 

2) за характером правового зв’язку суду з суб’єктом наукового 

забезпечення та статусом останнього: 

- процесуальна (висновок експерта у галузі права); 

- організаційно-процесуальна (науковий висновок члена НКР); 

- організаційна (науково-аналітичні матеріали наукових консультантів); 

3) за формою об’єктивації результатів діяльності: 

- усні форми (особисте спілкування під час засідань НКР чи участі у 

конференціях); 

- письмові (документи (наукові висновки, науково-аналітичні документи); 

4) за змістом: 
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- висновок експерта у галузі права щодо (а) застосування аналогії закону чи 

аналогії права та (б) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або 

загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у 

відповідній іноземній державі;  

- науковий висновок члені НКР щодо застосування норми права; 

- рекомендації членів НКР з питань реалізації Верховним Судом його 

позапроцесуальних повноважень, науково-аналітичні матеріали наукових 

консультантів; 

5) за джерелом використання наукового ресурсу: 

- зовнішні (наукові висновки та рекомендації членів НКР, висновок 

експерта у галузі права); 

- внутрішні (науково-аналітичні матеріали наукових консультантів). 

Насамкінець необхідно зазначити, що множинність способів і форм 

наукового забезпечення діяльності судів є свідченням складних системних зв’язків 

у сфері, що нами досліджується, демонструє характер взаємовідносин різних 

суб’єктів та їх вплив на розвиток судової практики, науки та законотворення. Вони 

також відображають специфіку вітчизняного судового процесу та особливості 

організації найвищого суду у системі судоустрою України.  

 

Висновки до розділу 2 

За критерієм приналежності до судової системи суб’єктів наукового 

забезпечення діяльності судів необхідно класифікувати на: а) зовнішніх і 

б) внутрішніх. 

Серед зовнішніх суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів варто 

виділити групи суб’єктів міжнародного та національного масштабу. До першої 

групи належать (але не виключно): КРЄС, Венеціанська комісія, ЄСПЛ. 

Останній є найбільш цитованою у судових рішеннях міжнародною інституцією, 
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яка впливає на діяльність національних судів. До другої групи належать (але не 

виключно): наукові установи та організації, аналітичні центри, НШСУ, НКР. 

Внутрішній науковий ресурс суду складають судді та працівники апарату 

суду, зокрема наукові консультанти. 

Унікальним суб’єктом наукового забезпечення діяльності судів є НКР, що 

зумовлено такими особливостями: 1) це своєрідний «гібридний» суб’єкт, 

оскільки НКР входить до структури Верховного Суду (є специфічним 

структурним елементом його організації), але не відноситься до його апарату чи 

суддівського корпусу та складається з осіб, які не пов’язані з судом трудовими 

відносинами; 2) діяльність НКР може носити характер як колективної, так і 

індивідуальної праці; 3) повноваження НКР, напрями діяльності її членів 

обумовлені та є похідними від повноважень Верховного Суду, та на відміну від 

інших суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів унормовані не лише на 

рівні локального акту, а і на рівні процесуального законодавства; 4) діяльність 

НКР є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом: (а) інформування 

Верховним Судом населення про стан розгляду справ; (б) опублікування 

науково-консультативних висновків у ЗМІ; (в) посилання на наукові висновки 

членів НКР у рішеннях Верховного Суду. 

Під діяльністю судів (судовою діяльністю) як об’єктом наукового 

забезпечення слід розуміти (а) процесуальну діяльність суду, в формі якої 

реалізується правосуддя, та (б) позапроцесуальну діяльність, яка здійснюється у 

суді як необхідна умова ефективності його роботи. Такий підхід є 

методологічно виправданим, оскільки дозволяє: а) відрізняти зміст 

досліджуваного поняття від змісту поняття «правосуддя» як більш вузького за 

своїм змістом поняття; б) виключає зі змісту поняття «судова діяльність», яке 

передбачає діяльність лише судів, діяльність органів суддівського врядування та 

самоврядування. 
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Залежно від суб’єктів, які здійснюють судову діяльність, доречно 

класифікувати її таким чином: 1) процесуальна діяльність – правосуддя, що 

здійснюється виключно суддями за чітко визначеною законодавством 

процедурою; 2) позапроцесуальна діяльність, яка здійснюється у суді, і до якої 

долучаються різні його представники, статус і взаємодія яких обумовлює її 

наступний поділ на: (а) діяльність, обумовлену законодавчо визначеними 

повноваженнями, які покладаються на суд, і до реалізації яких долучаються і 

судді, і представники апарату суду; (б) організаційно-управлінську діяльність, 

що здійснюється апаратом суду з метою його ефективного функціонування. 

Акцент на пізнавальному процесі, на творчій праці та інтелектуальному 

мисленні, які опосередковують процеси нормотлумачення та 

правозастосування, на іманентності аналітичного мислення судді дає 

можливість припустити, що саме по собі здійснення суддею правосуддя має 

риси наукової діяльності. А суддя, незалежно від наявності у нього наукового 

ступеня чи вченого звання, є ключовим суб’єктом наукового забезпечення 

правосуддя. 

Прогресивною формою узагальнення судової практики у Верховному Суді 

є дайджести (огляди), які поділяються на такі види: 1) за суб’єктом: - дайджести 

Верховного Суду; - дайджести Великої Палати; - дайджести касаційних судів 

Верховного Суду; 2) за темпоральністю: - щорічні; - за півріччя; - щомісячні; - 

щотижневі; - екстрені; 3) за предметом: - зведені; - універсальні; - тематичні. 

Особливими сегментами судової діяльності, які притаманні лише 

Верховному Суду, та які потребують залучення потужного наукового ресурсу, є 

законопроектна робота та реалізація повноваження щодо звернення до КСУ з 

питань конституційності законів та інших правових актів, а також щодо 

офіційного тлумачення Конституції України. 

Наукове забезпечення здійснення правосуддя відбувається двома шляхами: 

процесуальним (формальним) та позапроцесуальним (неформальним). 
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Процесуальний спосіб наукового забезпечення правосуддя має місце у 

випадках, передбачених нормами процесуального законодавства. Використання 

наукового забезпечення у позапроцесуальний спосіб відбувається 

неформалізованим шляхом, тобто поза межами регулювання процесуальних 

норм. 

До основних форм наукового забезпечення діяльності суду слід віднести: 

висновки експерта у галузі права; наукові висновки та рекомендації членів НКР, 

науково-аналітичні матеріали наукових консультантів суду, організаційні 

заходи (засідання НКР, конференції, круглі столи тощо). 

Характерними рисами висновку експерта з питань права як форми 

наукового забезпечення вітчизняного правосуддя є таке: 1) обмежений вузьким 

колом випадків застосування, чітко визначених процесуальними нормами; 2) не 

має доказової сили, а покликаний сприяти суду у правозастосуванні; 3) є 

джерелом додаткової інформації, що може мати значення для вирішення справи, 

але не обов’язковий для врахування судом; 4) відзначається доктринальним 

характером; 5) готується особою, яка не має процесуального статусу учасника 

справи чи представника, і має право на оплату послуг; 6) може бути 

ініційований учасниками справи; 7) не передбачає відповідності встановленим 

зразкам і реквізитам, допускаючи варіативність викладення наукової позиції та 

ідентифікації підписанта; 8) легітимується судом шляхом постановлення ухвали 

про залучення експерта з питань права. 

Специфікою наукових висновків членів НКР є таке: 1) правова природа 

таких висновків обумовлена особливим правовим зв’язком обмеженого кола 

суб’єктів наукового забезпечення та Верховного Суду, організаційна структура 

якого передбачає функціонування дорадчого органу, сформованого з числа 

науковців. Специфіка полягає в тому, що вони не перебувають у трудових 

відносинах із Верховним Судом і діють на безоплатній основі. Основу їх 

взаємовідносин складає взаємне визнання авторитету, взаємоповага та 
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усвідомлення важливості синергії науки та судової практики для обох із цих 

сфер діяльності; 2) висновки членів НКР можуть мати місце при розгляді справи 

лише у Верховному Суді; 3) висновок члена НКР може бути ініційований лише 

суддею Верховного Суду шляхом звернення до члена НКР судді-доповідача; 4) 

предмет наукового висновку члена НКР становлять питання тлумачення та 

застосування норм права; 5) надаючи висновок на запит судді Верховного Суду, 

член НКР не набуває процесуального статусу експерта з питань права. 

Наукові висновки членів НКР є особливою, передбаченою процесуальним 

законодавством, формою наукового забезпечення правосуддя у Верховному 

Суді, що зумовлена специфікою його організації як найвищого суду в системі 

судоустрою України та правового зв’язку із ним науковців, яка виражає 

суб’єктивну наукову позицію щодо застосування норми права на прохання суду. 

Під науково-аналітичними матеріалами ми пропонуємо розуміти 

сукупність різновидів документів (висновків, довідок, моніторингів, оглядів, 

зауважень і пропозицій), які відображають результати наукової роботи 

наукового консультанта щодо виконання конкретного завдання в межах 

реалізації покладених на нього обов’язків, спрямовані на задоволення 

внутрішніх інформаційних потреб діяльності суду. 

Форми наукового забезпечення діяльності судів можливо класифікувати 

таким чином: 1) за способом забезпечення в аспекті його правового 

регулювання: - процесуальні (формальні); - позапроцесуальні (неформальні); 2) 

за характером правового зв’язку суду з суб’єктом наукового забезпечення та 

статусом останнього: - процесуальна; - організаційно-процесуальна; - 

організаційна; 3) за формою об’єктивації результатів діяльності: - усні; - 

письмові (документи); 4) за змістом: - висновок експерта у галузі права щодо 

(а) застосування аналогії закону чи аналогії права та (б) змісту норм іноземного 

права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою 

застосування, доктриною у відповідній іноземній державі; - науковий висновок 
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члені НКР щодо застосування норми права; - рекомендації членів НКР з питань 

реалізації Верховним Судом його позапроцесуальних повноважень, науково-

аналітичні матеріали наукових консультантів; 5) за джерелом використання 

наукового ресурсу: - зовнішні; - внутрішні. 
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 

 

3.1. Розвиток наукового потенціалу судової влади 

 

Метою кожного наукового дослідження є не лише аналіз існуючого стану у 

сфері тих чи інших правовідносин, а і його критична оцінка, виявлення 

прогалин і проблем у регулюванні, а також формулювання пропозицій, 

спрямованих на удосконалення, розвиток предмету дослідження. 

Ми використали у заголовку цього підрозділу термін «потенціал», що 

означає сукупність усіх наявних засобів, можливостей, продуктивних сил і таке 

інше, що можуть бути використані в якій-небудь галузі, ділянці, сфері 154, с. 

402, маючи на меті системно окреслити ті можливості розвитку сфери 

наукового забезпечення судової діяльності, реалізація яких зробить її, на нашу 

думку, ефективнішою. 

Як ми встановили у попередніх розділах нашого дослідження, у 

вітчизняних судах наявні власні наукові ресурси, які першочергово уособлюють 

судді, а також певні органи (НКР) і посадові особи (наукові консультанти). До 

їх характеристик ми вже зверталися, досліджуючи суб’єктів наукового 

забезпечення діяльності судів. Однак, чимало аспектів їх правового статусу 

потребують удосконалення, що дозволить зробити діяльність цих суб’єктів 

ефективнішою і продуктивнішою. Але слід зазначити, що питання правового 

статусу суддів, його масштаб і значення для реалізації судової влади в державі, 

виводить його за рамки нашого дослідження. Тим паче його «науковий» зріз ми 

вже проаналізували. Тому наразі ми розглянемо існуючі можливості розвитку 

статусу НКР і наукових консультантів суду. 



152 

 

Отже, у підрозділі 2.1. ми акцентували увагу на унікальності НКР як 

органу, що входить до структури Верховного Суду, але не відноситься до його 

апарату чи суддівського корпусу та складається з осіб, які не пов’язані з судом 

трудовими відносинами. 

Відповідно до Положення про Науково-консультативну раду при 

Верховному Суді, затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду від 02 

лютого 2018 р. № 1 (далі – Положення про НКР) 108, статус НКР визначено як 

дорадчого органу, що привертає увагу до його правової природи. 

Існує чимало наукових праць, в яких дослідники прагнуть дати визначення 

поняття «дорадчий орган» і звертаються до семантики терміну «дорадчий». 

Наприклад, О. Свірська зазначає, що тлумачні словники трактують його в 

наступному вигляді: «який має право лише обговорювати питання, а не 

вирішувати його», а також «давати поради». Етимологічний словник 

української мови зазначає «рада, …[дорадець], «порадник», дорадник, 

дорадчий… запозичено через посередництво давньопольської або давньочеської 

мови із середньоверхньонімецької; середньо верхньонімецька rat «рада» 

(нижньонімецька Rat «рада, вказівка, порада») споріднене з давньоанглійською 

(англосаксонською) raed «порада, допомога, вигода, користь», raedean «радити», 

дієсловом rad «рада, міркування, засіб», rada «радити, допомагати», голандська 

raad «рада, радник, план», готська garedan «заздалегідь потурбуватися», urredan 

«вигадувати», ірландська imm-radim «обдумаю»…. Вона ж вважає, що поняття 

«дорадчого органу» можна трактувати як колегіальний орган при органах 

публічної влади, метою якого є спільне обговорення будь-яких питань із 

залученням інститутів громадянського суспільства задля вивчення суспільної 

думки 148, с. 132. 

Але найчастіше термін «дорадчий» аналізується у взаємозв’язку слів при 

дослідженні поняття «консультативно-дорадчий орган», що для нас становить 
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особливий інтерес, оскільки безпосередньо у назві НКР використано слово 

«консультативна». 

Окремі представники науки схиляються до розуміння «консультативних 

рад» як утворень за участі представників громадськості, які мають внутрішню 

формалізовану структуру, за якими державні органи закріплюють певні 

повноваження і з якими консультуються у питаннях прийняття та виконання 

державних рішень 11, с. 6. 

Консультативно-дорадчий орган, – пише В.Ф. Нестерович, – це колегіальна 

установа або орган, створені при органі публічної влади на постійній чи 

тимчасовій основі з метою забезпечення участі громадян в управлінні 

державними та суспільними справами шляхом проведення консультацій з 

громадськістю, попереднього обговорення питань, що належать до компетенції 

органу публічної влади, і здійснення громадського контролю за його 

діяльністю. 

Наведені визначення вказують, що поняття «дорадчий орган» і 

«консультативно-дорадчий орган» не є тотожними. Друге є значно ширшим за 

своїм значенням і характеризує певний орган не лише як допоміжного суб’єкта 

для порад, консультацій і спільного обговорення питань діяльності та прийняття 

рішень, а й як суб’єкта громадського контролю. 

Це має важливе значення, оскільки деякі науковці відзначають наявність у 

статусі та діяльності НКР ознак суб’єкта громадського контролю. 

Зокрема, О.З. Хотинська-Нор вказує, що «хоча головною метою їх 

функціонування є наукове забезпечення діяльності відповідного суду, 

опосередковано вони також здійснюють і контрольну функцію … у будь-якому 

випадку йдеться про зовнішній аналіз різних аспектів діяльності суду, який 

передбачає надання відповідних оцінок, висновків і рекомендації, що є 

складовою процесу контрольної діяльності». Дослідниця наводить ряд цілком 

слушних аргументів і у підсумку констатує «наявність у діяльності НКР ознак 



154 

 

громадського контролю у судовій системі, які відповідають розробленим у 

науці принципам контрольної діяльності у сфері судової влади» 183, с. 299. 

Ми підтримуємо зазначену позицію, оскільки вважаємо, що місія НКР не 

зводиться лише до наукового консалтингу, а мета – до підготовки наукових 

висновків з питань діяльності, що потребують наукового забезпечення. НКР є 

сполучною ланкою між судами і громадянським суспільством, представленим 

науковцями. Результати її діяльності корегують судову практику, впливають на 

її розвиток, забезпечуючи водночас і розвиток вітчизняної доктрини. Таким 

чином, функціонування НКР перешкоджає стагнації обидвох важливих для 

держави та суспільства сфер: судової влади та науки. 

Ураховуючи наведене вважаємо необхідним визначати статус НКР як 

консультативно-дорадчого органу при Верховному Суді. 

Важливим є також питання складу та порядку формування НКР. 

Норма Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 47) 

передбачає, що склад НКР утворюють висококваліфіковані фахівці у сфері 

права, а порядок її організації регулюється відповідним положенням, яке 

затверджує Пленум Верховного Суду. Саме Положення вже конкретизує 

вимоги до членів НКР, акцентуючи увагу на наявності в особи наукового 

ступеня доктора юридичних наук або кандидата юридичних наук (доктора 

філософії) чи інших галузей знань.  

Таким чином, існують дві різнопорядкові вимоги до члена НКР: 1) на 

законодавчому рівні – суб’єктивна вимога щодо «висококваліфікованості» 

фахівця; 2) на локальному рівні – об’єктивна вимога щодо наявності наукового 

ступеня. 

У зв’язку з цим виникає ряд питань: (а) чи свідчить сама по собі наявність 

наукового ступеня про високу кваліфікацію фахівця?; (б) чи пов’язує наявність 

в особи наукового ступеня з необхідністю професійно здійснювати наукову чи 
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науково-викладацьку діяльність?; (в) чи дозволяє науковий ступінь бути членом 

НКР особам зі статусом адвоката, прокурора, судді? 

Шукаючи відповіді на ці питання, ми повинні погодитися з М. Шумилом, 

який зазначив: «Ми живемо у тому суспільстві, в якому живемо, а живемо ми в 

транзитному суспільстві (транзитна демократія) з усіма його позитивними і 

негативними явищами, де відбулась, на жаль, інфляція наукових ступенів, 

спершу на рівні кандидата наук, а потім і доктора наук. Особливо це негативне 

явище зачепило юриспруденцію, економіку, педагогіку, політологію, медицину 

та ще кілька суспільних та гуманітарних наук. … Саме через кризу в юридичній 

науці, судам необхідно бути вкрай обережними із застосування новели 

процесуального закону у частині розуміння терміну «наявність наукового 

ступеня». Геґелівський закон діалектики переходу кількості в якість на прикладі 

юридичної науки поки не працює... Але найстрашніше, що відбулося – це те, що 

наявність наукового ступеня не є стовідсотковою гарантією експертних, 

глибоких теоретичних знань в галузі права. Сьогодні український науковий світ, 

особливо в гуманітаристиці, вже зіткнувся і з псевдонауковими дослідженнями 

або такими, що містять плагіат, а все це говорить про академічну 

недоброчесність» 192. 

Питання доброчесності членів НКР, зокрема академічної, має значення не 

лише у науковому середовищі, а й у сфері судової діяльності. Адже йдеться про 

імідж, авторитет Верховного Суду – найвищого суду у системі судоустрою 

України. Навряд чи його підтримці сприятиме факт перебування у складі НКР 

осіб із заплямованою репутацією. 

Крім того, ми вважаємо, що лише науковий ступінь не робить особу 

науковцем. Саме науковий пошук, активна наукова діяльність, формою виразу 

якої, серед іншого, слугують наукові публікації, дозволяє фахівцю підтримувати 

свій науковий рівень, володіти актуальною інформацією та розвивати існуюче 

знання, привносячи у науку та практику щось нове. Проте, серед численних осіб 
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із різними професійними статусами, які можуть бути носіями наукового 

ступеня, обов’язок здійснювати наукову діяльність є складовою мети 

професійної діяльності лише наукових і науково-педагогічних працівників. Усі 

інші можуть, але не зобов’язані, отримавши науковий ступінь, здійснювати 

наукову діяльність. Саме тому, на нашу думку, важливо, щоб членом НКР була 

особа, яка не лише має науковий ступінь, а й професійно займається науковою 

діяльністю, має статус наукового або науково-педагогічного працівника.  

Наведена позиція також пов’язана з питанням перебування у складі НКР 

осіб, для яких наукова діяльність є другорядною, і які займаються, наприклад, 

адвокатською чи прокурорською діяльністю, або ж перебувають на державній 

службі. Адже, ні профільний Закон, ні Положення не містять жодних обмежень 

з цього приводу. На наше ж переконання, вони повинні існувати у виді окремих 

норм Положення, які б регулювали питання несумісності статусу члена НКР.  

Така необхідність насамперед пов’язана з уникненням конфлікту інтересів, 

який з високою ймовірністю може виникнути, якщо особа – член НКР приймає 

участь у справі як адвокат або прокурор. Крім того, статус члена НКР у 

адвоката чи прокурора є великою спокусою. Приймаючи участь у справі в судах 

нижчого рівня, вони можуть навмисно озвучувати його, що матиме ознаки 

неправомірного тиску на суд. 

Ураховуючи наведене пропонуємо, щоб відповідна норма Положення була 

викладена таким чином: 

«Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих 

фахівців у сфері права з бездоганною репутацією, які погодилися брати участь в 

її роботі, мають науковий ступінь доктора юридичних наук або кандидата 

юридичних наук (доктора філософії) чи інших галузей знань, основним видом 

діяльності яких є здійснення наукової чи науково-педагогічної діяльності. 

До складу Науково-консультативної ради не можуть входити особи, які 

здійснюють адвокатську діяльність, перебувають на посаді в органах 
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прокуратури або на посаді в будь-якому органі державної влади, іншому 

державному органі чи органі місцевого самоврядування». 

Аналізуючи порядок формування НКР, який передбачений Положенням, 

слід звернути увагу, що процедуру обрання членом НКР не можна 

охарактеризувати як прозору. Очевидними є лише такі моменти: 

- питання про включення до складу НКР порушується: 1) особою шляхом 

самовисунення; 2) за ініціативою (а) суддів Верховного Суду, (б) керівників 

закладів вищої освіти та наукових установ; 

- документами, які подає кандидат у члени НКР, є: - резюме, - список 

наукових праць, - копії документів про присудження наукового ступеня і 

присвоєння вченого звання; 

- документи подаються до: - Великої Палати, - одного з касаційних судів за 

напрямом спеціалізації кандидата у члени НКР. Цей нюанс вказує на 

присутність спеціалізації в роботі НКР, хоча організаційно (структурно) така 

ознака відсутня; 

- кандидатури до складу НКР розглядаються на зборах суддів тієї 

структурної одиниці, куди подавалися документи, та приймається відповідне 

рішення; 

- склад НКР затверджується Пленумом Верховного Суду на підставі 

відповідних рішень зборів Великої Палати, відповідного касаційного суду. 

Конкретики у питаннях обговорення, обрання, проведення голосування 

стосовно кандидатів до складу НКР Положення не містить, що на нашу думку, є 

недоліком, який створює підстави для маніпуляцій із персоналіями та 

об’єктивними показниками. Усунути його можливо, реалізувавши ідею, 

запропоновану В.А. Волошиною, яка передбачає добір членів НКР на 

конкурсній основі шляхом таємного голосування 22, с. 125. Саме конкурс 

спроможний забезпечити обрання до складу НКР «кращих серед кращих» – 

авторитетних, продуктивних і прогресивних учених, незалежно від рівня 
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наявного у них наукового ступеня. Цю ідею підтримує 49 % опитаних науковців 

(Додаток В). 

Але наше бачення процедури організації та проведення конкурсного 

добору членів НКР дещо відрізняється від того, що запропонувала згадана 

дослідниця. 

Так, організацію конкурсу варто, на нашу думку, доручити організаційному 

комітету, що складатиметься з вченого секретаря НКР та працівників апарату, 

які забезпечують діяльність НКР. Конкурс проводиться у разі виникнення 

потреби сформувати/оновити склад НКР. 

Про оголошення конкурсу, утворення організаційного комітету та 

конкурсної комісії Голова Верховного Суду видає відповідне розпорядження. 

Оголошення про конкурс оприлюднюється на офіційному веб-сайті 

Верховного Суду не пізніше ніж за один місяць до дати його проведення та 

повинно містити інформацію про: вимоги до кандидатів у члени НКР; перелік 

документів, строки, форму та адресу їх подання. 

Науковці, які виявили намір взяти участь у конкурсі, повинні подати до 

організаційного комітету у встановлений в оголошенні строк документи: 

резюме, список наукових праць, короткий мотиваційний лист, копії документів 

про присудження наукового ступеня і присвоєння вченого звання. 

Протягом трьох днів з дати завершення прийому документів 

організаційний комітет на підставі поданих документів перевіряє відповідність 

кандидатів до складу НКР встановленим вимогам і формує їх список, який 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті Верховного Суду. 

Для проведення конкурсу формується конкурсна комісія, яку очолює 

вчений секретар НКР, до складу якої зборами суддів Великої Палати та 

касаційних судів Верховного Суду делегуються по п’ять представників. 

Кандидати до складу НКР запрошуються на засідання конкурсної комісії. 

Участь кандидатів у засіданні є необов’язковою.  
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За результатами обговорення кандидатур до складу НКР конкурсна комісія 

приймає рішення стосовно кожного кандидата шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів. На підставі результатів голосування рішенням 

конкурсної комісії формується склад НКР, який затверджується Пленумом 

Верховного Суду. 

Запропонований нами порядок формування НКР, на нашу думку, 

відповідатиме критерію зрозумілості та прозорості, а також мінімізує такі 

чинники як протекціонізм і лобіювання, що дозволить сформувати склад НКР за 

об’єктивними, а не суб’єктивними показниками.  

Але чи не найбільш дискусійним у проблематиці статусу НКР залишається 

питання заохочення, винагороди членів НКР. Адже будь-яка людська 

діяльність, праця, якщо вести мову про її ефективність, залежить від мотивації. 

Як зауважують представники економічної науки, мотивація діяльності не може 

бути дієвою без застосування сучасних форм і методів матеріального 

стимулювання персоналу. Підвищення значення трудових і статусних мотивів, 

не означає абсолютного зниження ролі матеріальних стимулів. Вони, як і 

раніше, залишаються важливим каталізатором, здатним суттєво підвищити 

трудову активність та сприяти досягненню особистих цілей і цілей організації 

66, с. 29. 

Пункт 3.6. Положення передбачає, що члени НКР виконують свої 

обов’язки на безоплатній основі. За добросовісне виконання своїх обов’язків 

члени НКР можуть бути в установленому порядку заохочені Головою 

Верховного Суду. 

Отже, оплата за підготовані членами НКР науково-консультативні 

висновки, незалежно від їх кількості, складності аналізованих питань тощо, не 

здійснюється. Заохочення за плідну працю, застосування якого залежить 

особисто від Голови Верховного Суду та її оцінки «добросовісності» виконання 

обов’язків члена НКР, може носити лише нематеріальний характер. Однак, як 
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бачимо, жодної конкретизації щодо видів можливого заохочення та процедури 

їх застосування Положення не містить. Використана «відсилочна» конструкція 

– «в установленому порядку». Очевидно йдеться про інший локальний акт 

Верховного Суду, який, однак, не доступний широкому загалу, тобто і самим 

членам НКР. Інакше кажучи, їм не відомо про те, яким саме чином вони можуть 

бути заохочені. 

Оскільки питання заохочення членів НКР за плідну працю є питанням 

діяльності НКР, яке відповідно до ч. 2 ст. 47 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» повинно визначатися Положенням, вважаємо, що саме норми 

Положення повинні передбачати види та порядок заохочення членів НКР, що 

сприятиме їх належній мотивації. Враховуючи, що відповідно до загальних 

підходів нематеріальними видами заохочень є оголошення подяки та 

нагородження почесною грамотою або відзнакою, пропонуємо конкретизувати 

ч. 2 п. 3.6. Положення таким чином: 

«За сумлінне виконання свої обов’язків і плідну працю члени Науково-

консультативної ради можуть бути заохочені Головою Верховного Суду 

шляхом оголошення подяки, нагородження почесною грамотою або відзнакою 

Верховного Суду. Питання про заохочення члена Науково-консультативної 

ради може бути порушено суддею Верховного Суду шляхом звернення до 

Голови Верховного Суду з відповідним поданням. Про заохочення члена 

Науково-консультативної ради Голова Верховного Суду видає наказ». 

Але відкритим залишається питання про можливість і доцільність саме 

оплати діяльності членів НКР. 

Так, В.А. Волошина вважає виконання обов’язків членів НКР на 

безоплатній основі неправильним. «Враховуючи, – пише дослідниця, – що член 

НКР виконує достатньо складні завдання наукового характеру, які вимагають 

значних витрат часу та сил з метою надання ВСУ консультативних та 

організаційно-інформаційних заходів, вважаємо, що така діяльність повинна 
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бути оплатною. …Разом з тим, враховуючи, що здійснення повноважень члена 

НКР є не основним родом діяльності, а роботою за сумісництвом, вважаємо, що 

оплата може здійснюватися, наприклад, за виконану роботу чи за відповідні 

години втрачені на дослідження та надання відповідного наукового висновку та 

участь у засіданнях НКР. У будь-якому випадку, діяльність членів НКР, на нашу 

думку, має бути оплачуваною, а оплата має бути розумною та враховувати 

витрачений членом НКР час та сили» 22, с. 127. 

Звісно, матеріальна винагорода за свою працю є завжди сильним стимулом 

до ефективного виконання обов’язків будь-якої людини. Тим паче, як слушно 

зауважила В.А. Волошина, діяльність, що здійснюють члени НКР вимагає 

значних часових, інтелектуальних ресурсів. Адже не слід забувати, що судді 

звертаються до членів НКР не повсякчас, а лише у справах особливої 

складності, де є потреба у тлумаченні норм права, чи невизначеність їх 

застосування, що вимагає використання наукової методології та системного 

підходу. Проте, як відзначають Н. Боржеллі та В. Брайт, робота в громадських 

(консультаційних) органах, як правило, здійснюється на добровільній основі, 

вимагає інвестицій часу, а іноді й ресурсів громадян. Лише особи,  які мають 

щирий інтерес у вирішенні певних питань і вірять у можливість вплинути на 

державні рішення шляхом своєї участі в громадській раді, можуть зробити раду 

ефективною 11, с. 7. 

Отже, враховуючи викладені вище міркування щодо правової природи НКР 

як консультативно-дорадчого органу, статусним елементом якого є громадський 

контроль, безоплатна основа співпраці науковців – членів НКР із Верховним 

Судом є єдино правильним, на нашу думку, підходом. 

Але, наш підхід не заперечує пошуку інших, альтернативних оплаті праці, 

потужних механізмів мотивації та стимулювання членів НКР.  

Так, як ми визначилися вище, членами НКР, на нашу думку, повинні бути 

вченні, основним місцем роботи яких є наукові, науково-дослідні установи, 
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заклади вищої освіти. Відповідно до ст. 56 Закону України «Про вищу освіту» 

робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень і 

включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної 

роботи та інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника 

включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, 

експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків. Норми часу 

навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи визначаються закладом 

вищої освіти. 

Приймаючи до уваги наведене положення законодавства, видається 

доречним, щоб заклади вищої освіти, наукові та науково-дослідні установи,  

визначаючи у своїх локальних актах норми часу наукової роботи, зазначали як 

різновид наукової роботи участь у складі НКР і підготовку науково-

консультативних висновків з встановленням відповідних норм часу. Така норма, 

наприклад, може бути тотожною нормам, встановленим за виконання наукової 

статті у фахових виданнях України категорії Б. 

Це дозволить, на нашу думку, науковцям – членам НКР впевнено відносити 

підготовані ними науково-консультативні висновки до масиву наукової роботи 

та обліковувати її на відповідних правових підставах. 

Однак, за будь-яких обставин повинні констатувати, що основним 

мотиваційним фактором у діяльності членів НКР, що визначає їх ініціативність і 

активність, є статусний. Фахівці у сфері менеджменту зазначають, що статусні 

мотиви є різновидом соціальних мотивів праці, які породжують прагнення 

отримати нематеріальні блага в обмін на працю. На відміну від матеріальних 

мотивів вони націлені не на отримання прибутку, а на насолоду творчістю, 

задоволення самолюбства, амбіцій тощо. Статусні мотиви спрямовані на 

досягнення з часом професійного та службового зростання, підвищення 

авторитету та поваги у колективі, задоволення потреби у лідерстві 4, с. 52. 
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Акцент на статусному факторі мотивації діяльності членів НКР є ще одним 

аргументом на користь запровадження конкурсної основи формування складу 

цього органу. Пропозиції суддів Верховного Суду стосовно кандидатів до 

складу НКР за їх погодженням (виділено нами), як це має місце наразі, та 

власна ініціатива та активна позиція науковця щодо участі в конкурсі до складу 

НКР абсолютно по-різному характеризують наміри потенційних кандидатів і їх 

відношення до обов’язків, які накладає на них статус члена НКР. 

Питання обов’язків членів НКР і відповідальності за їх невиконання є не 

менш цікавим предметом аналізу. Ні законодавство, ні Положення не містять їх 

чіткої регламентації. Як певну міру відповідальності можна лише розглядати 

локальну норму, яка передбачає, що повноваження члена НКР можуть бути 

припиненні за рішенням Пленуму Верховного Суду в разі систематичного 

невиконання обов’язків (п. 2.6. Положення). 

Такий підхід критикує згадана нами дослідниця В.А. Волошина, яка 

вважає, що і відповідальність, і обов’язки членів НКР неодмінно повинні бути 

закріплені у вигляді окремих норм. Зокрема, вона вбачає доречним віднести до 

кола обов’язків членів НКР такі: - за зверненням суддів надавати у визначені 

суддею строки наукові висновки; - за дорученням голови НКР вивчати питання, 

що виникають у судовій практиці, і подавати у визначені головою НКР строки 

до рекомендації; - бути присутнім на пленарних засіданнях та засіданнях секцій; 

- виконувати інші доручення Голови НКР та його заступників у межах своєї 

компетенції. Відповідальність же членів НКР вона пропонує передбачити у виді 

дострокового припинення повноважень за: 1) невиконання чи неналежне 

виконання без поважних причин покладених на нього обов’язків; 2) 

невиконання чи неналежне виконання без поважних причин завдань, 

поставлених в межах його повноважень Головою НКР та його заступником; 3) 

перевищення своїх повноважень; 4) неналежне використання майна та 
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документів ВСУ; 5) недотримання правил охорони праці та пожежної безпеки, 

Правил внутрішнього трудового розпорядку в апараті суду 22, с. 135-137. 

Однак, повинні нагадати, що члени НКР не перебувають у трудових 

відносинах із Верховним Судом. А тому на них не може розповсюджуватися 

адміністративний вплив, який, відповідно до основ менеджменту 14, базується 

на владі керівника. Більше того, вважаємо, що взаємовідносин суддів із членами 

НКР повинні базуватися на їх партнерстві, яке передбачає консолідацію зусиль 

у пошуку ефективних механізмів вирішення проблем судової практики. Адже 

йдеться про один із проявів участі громадськості у діяльності судів. 

Партнерство, в свою чергу, означає офіційні відносини між окремими особами 

або групами, при яких попередньо погоджені взаємні очікування та 

зобов’язання сторін. Основним його принципом є поділ як здобутків, так і 

ризиків. Бути партнером означає мати фактичний вплив на прийняття рішень і 

нести відповідальність за їх реалізацію 72, с. 165. Партнерство виключає 

відносини підпорядкування, що неодмінно виникатимуть у разі зобов’язання 

членів НКР надавати наукові висновки і відповідальності за їх невиконання.  

Обов’язок члена НКР щодо надання наукових висновків опосередковується 

повноваженнями НКР і зумовлюється його статусом, і володіння цим статусом 

прямо залежить від виконання цього обов’язку. Тому єдиною можливою мірою 

відповідальності за невиконання обов’язків члена НКР є припинення його 

повноважень, оскільки це свідчить про те, що особа нехтує статусом, носієм 

якого вона є. 

Безоплатна основа наукового забезпечення діяльності Верховного Суду, а 

через нього – й інших судів, проактивна позиція членів НКР, що базується на їх 

високій громадянській, професійній, науковій свідомості та відповідальності 

перед суспільством, є тими атрибутами, які завжди вирізнятимуть НКР серед 

інших суб’єктів наукового забезпечення. 
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Окремої уваги заслуговує питання удосконалення статусу та діяльності 

наукових консультантів, які уособлюють науковий потенціал апарату суду. 

Ми вже зазначали у попередньому розділі нашого дослідження, що, хоча 

ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що до 

штату апарату суду входять наукові консультанти, які повинні мати науковий 

ступінь, на практиці така посада існує лише у Верховному Суді та вищих 

спеціалізованих судах. Це стає очевидним завдяки Схемі посадових окладів із 

визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ 

системи правосуддя за групами оплати праці, затвердженій постановою КМУ 

від 24 травня 2017 р. № 358 (в редакції постанови КМУ від 25 січня 2018 р. 

№ 24). Цей документ передбачає розмір місячного посадового окладу 

(коефіцієнт до мінімального посадового окладу) лише для посади наукового 

консультанта у Верховному Суді та вищих спеціалізованих судах, який 

становить 7700 гривень (2,9). Для інших судів графа «Науковий консультант» 

жодних цифр не містить 122. У редакції постанови  КМУ від 06 лютого 2019 р. 

№ 102 цим документом встановлено коефіцієнт до мінімального розміру 

посадового окладу науковому консультанту – 2,47 – також лише в колонці 

«Верховний Суд (Верховний Суд України), вищі спеціалізовані суду» 121. 

Звичайно, такий підхід ми можемо пов’язати з питанням фінансування 

місцевих і апеляційних судів, яке в останні роки загострилося. Проте вважаємо, 

що якщо на законодавчому рівні немає обмежень щодо існування посади 

наукового консультанта у судах будь-якого рівня, то запроваджувати такі 

обмеження урядовою постановою не можна. Крім того, такі повноваження, 

наприклад, апеляційного суду, як аналіз судової статистики, узагальнення 

судової практики, надання місцевим судам методичної допомоги в застосуванні 

законодавства потребують застосування наукової методології, ефективність якої 

здатні забезпечити наукові консультанти. 
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Як убачається із законодавчої норми, єдиною вимогою до кандидата на 

посаду наукового консультанта є наявність в особи наукового ступеня. Тобто, 

науковим консультантом може бути кандидат наук (доктор філософії) або 

доктор наук. Конкретизації щодо галузі, в якій особа здобула науковий ступінь, 

немає. Тобто, теоретично посаду наукового консультанта в суді може зайняти 

особа з науковим ступенем кандидата (доктора) філологічних наук або 

історичних наук, оскільки формально відповідає законодавчій вимозі. 

Безперечно, наукові знання у цих сферах є важливими, проте для судової 

діяльності цінними є наукові знання у сфері права. Саме особи з науковим 

ступенем кандидата юридичних наук (доктора філософії у галузі права) або 

доктора юридичних наук повинні долучатися до наукового забезпечення 

діяльності суду на посаді наукового консультанта. Тому, доречно, на нашу 

думку, конкретизувати відповідну норму Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», а саме, викласти ч. 11 ст. 155 таким чином: «До штату апарату 

судів входять також секретарі судового засідання, наукові консультанти та 

судові розпорядники. Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь 

кандидата юридичних наук (доктора філософії у галузі права) або доктора 

юридичних наук». 

Крім того, вважаємо, що при прийнятті особи на посаду наукового 

консультанта в суді варто враховувати напрям (тему) його наукового 

дослідження. Бажано, щоб вона відповідала спеціалізації суду або певною 

мірою корелювалася з нею. Так, якщо вакантною є посада наукового 

консультанта, в коло обов’язків якого входить наукове забезпечення діяльності 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду чи Вищого 

антикорупційного суду, перевага повинна надаватися кандидату, наукове 

дослідження якого було захищене в межах спеціальності 12.00.08 – кримінальне 

право та кримінологія; кримінально-виконавче право, або 12.00.09 – 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-
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розшукова діяльність, або за відповідною кримінально-правовою тематикою 

(пов’язане з нею). Такий підхід, на нашу думку, здатний оптимізувати витрати 

часових і людських ресурсів. Адже загально відомо, що людина, яка 

спеціалізується на певному напрямі роботи, менше та ефективніше витрачатиме 

час на її виконання, а якість результату ймовірно буде вища, аніж у 

«неспеціаліста». І це повною мірою стосується і сфери наукових досліджень, і 

судової діяльності. 

Оскільки однією з вимог до законодавчих норм є високий ступінь їх 

абстракції, наведену у попередньому абзаці аргументацію доцільно 

інтерпретувати як вимогу до кандидата на посаду наукового консультанта у 

відповідній посадовій інструкції, на підставі якої, зокрема, він здійснює свою 

діяльність. На законодавчому рівні цього робити не варто, тому що не всі 

сегменти судової діяльності, які потребують наукового забезпечення, мають 

потребу в конкретній спеціалізації. Достатнім є наявність у людини 

аналітичного мислення, знань, вмінь і навиків застосування наукової 

методології. Як зазначають окремі судді, розмірковуючи про вимоги до 

наукових консультантів суду, «за роки навчання в аспірантурі формується 

здатність до певного  способу мислення, коли не хтось за тебе пише, а ти сам 

займаєшся науковою діяльністю» 84. 

Водночас, доречним вбачається, щоб ДСАУ розробила та затвердила 

типову посадову інструкцію наукового консультанта, яка б акумулювала 

загальні права, обов’язки, підстави та міру відповідальності наукового 

консультанта суду, незалежно від його рівня у системі судоустрою. Це б 

сприяло формуванню єдиних підходів до регулювання правового статусу 

наукового консультанта суду. Типова посадова інструкція наукового 

консультанта суду стала б основою для підготовки безпосередньо посадових 

інструкцій наукових консультантів з урахуванням спеціалізації та повноважень 
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суду, завдань, покладених на структурний підрозділ, в якому працює науковий 

консультант. 

Розмірковуючи про розвиток наукового потенціалу суду в контексті 

діяльності наукових консультантів, варто звернути увагу на такий момент, як 

необхідність підтримання ними своєї наукової компетентності, яка, на наше 

переконання, для цієї категорії державних службовців повинна сприйматися як 

елемент професійної компетентності. Тобто, попри виконання свої професійних 

обов’язків, науковий консультант повинен залишатись активним суб’єктом 

наукової діяльності, публікувати результати своїх наукових досліджень, брати 

участь у заходах наукового спрямування (конференціях, круглих столах, 

фахових дискусіях тощо). 

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про державну службу» результати 

службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінюванню 

для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою 

прийняття рішення щодо преміювання, планування їхньої кар’єри. Оцінювання 

результатів службової діяльності проводиться на підставі показників 

результативності, ефективності та якості, визначених з урахуванням посадових 

обов’язків державного службовця, а також дотримання ним правил етичної 

поведінки та вимог законодавства у сфері запобігання корупції, виконання 

індивідуальної програми професійного розвитку, а також показників, 

визначених у контракті про проходження державної служби (у разі укладення). 

Враховуючи наведену норму, вважаємо необхідним, щоб при оцінюванні 

результатів діяльності наукових консультантів суду до уваги бралися не лише 

показники ефективності виконання ними своїх посадових обов’язків, а й 

результативність наукової роботи (кількість наукових публікацій, участь у 

наукових заходах тощо). Це положення доцільно закріпити, на нашу думку, у 

типовій посадовій інструкції наукового консультанта суду. Так само необхідно 

передбачити відповідні види заохочень до наукового консультанта 
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(преміювання, подяка, почесна грамота) за активну наукову діяльність. Це 

належним чином стимулюватиме до розвитку та удосконалення своїх знань і 

навиків. 

Водночас, слід звернути увагу, що ст. 48 Закону України «Про державну 

службу» передбачає, що державним службовцям створюються умови для 

підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, 

яке проводиться постійно. Тому, вважаємо, що керівник апарату суду 

зобов’язаний сприяти науковим консультантам суду в їхньому професійному, 

зокрема, науковому зростанні. Для цього необхідно, щоб у розділі типової 

посадової інструкції наукового консультанта суду «Права наукового 

консультанта» були закріплені такі його спеціальні права як: право здійснювати 

наукову діяльність, право брати участь у наукових заходах (конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо). Їм повинні кореспондувати відповідні 

обов’язки керівника апарату суду, закріплені в Положенні про апарат суду. 

Втілення наведених вище пропозицій, на нашу думку, сприятиме не просто 

вдосконаленню правового статусу наукового консультанта суду, а, що найбільш 

важливо, розвитку людського наукового ресурсу в судах, збагаченню  

інтелектуальної складової самозабезпечення судової діяльності. 

У підсумку варто відзначити, що в умовах хаотичних процесів 

реформування судової влади, питання підтримки та розвитку власного 

наукового потенціалу судової системи постає особливо актуально. Саме наука, 

втілена в особливих організаційних формах діяльності (НКР) і працівниках 

судів, здатна стати стабільною платформою для прогресу у сфері судового 

захисту прав і свобод особи та забезпечення єдності судової практики. 

 

3.2. Вектори оптимізації взаємодії судів і науковців 
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Аналізуючи сферу наукового забезпечення діяльності судів, важливо 

розуміти, які її сегменти потребують розвитку та удосконалення, а які є 

малоефективними і від них слід відмовитися, у результаті запропонувавши 

заходи з оптимізації взаємодії представників наукової спільноти та судів. 

У процесуальній площині взаємодія суду з представниками наукової 

спільноти першочергово відбувається у випадку залучення останніх у судовий 

процес у процесуальному статусі експерта у галузі права. У попередньому 

розділі нашого дослідження ми вже часткового звертали увагу на це питання, 

зазначаючи про його новизну та специфіку, яка потребує окремої уваги, і на 

якій ми наразі зупинимося. 

 Отже, закріплення у процесуальному законодавстві інституту експерта з 

питань права зумовило його активне використання на практиці та жваву 

теоретичну дискусію в експертному середовищі. Ще на стадії його 

проектування фахівці підкреслювали, що «отримання висновку експерта у 

галузі права, який хоча і не визнається доказом та має допоміжний характер, 

однак може справити позитивний вплив на динаміку судової практики у 

складних випадках застосування норм вітчизняного та зарубіжного 

законодавства. До недавнього часу вітчизняна доктрина виходила із того, що 

експертиза у галузі права проведена бути не може, адже суддя сам є фахівцем у 

галузі права, а тому наділений усіма необхідними компетентностями для 

з’ясування обставин справи та надання їм відповідної правової кваліфікації. 

Проте наразі такий підхід був дещо змінений та ЦПК відтепер передбачає 

можливість отримання висновку експерта у галузі права із виключного переліку 

питань, а саме: застосування аналогії закону чи аналогії права, а також змісту 

норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим 

тлумаченням, практикою застосування і доктриною у відповідній іноземній 

державі (ч. 1 ст. 114 ЦПК). Враховуючи обмежений характер застосування 

зазначений інститут, на наш погляд, не становить собою загрозу суддівській 
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незалежності та неупередженості під час вирішення справи, однак на практиці 

виникає низка питань стосовно кваліфікаційних вимог до особи, яка може 

виступати експертом з питань права, зокрема, тлумачення вимоги «визнаності» 

фахівця у галузі права відповідно до ч. 1 ст. 73 ЦПК, можливості залучення 

зарубіжних фахівців у галузі права та доказів їх відповідності вимогам 

національного законодавства, що ставляться до експерта з питань права, тощо» 

76. 

Саме передбачені процесуальними кодексами вимоги до експерта з питань 

права, використання при їх дефініції такого оціночного (суб’єктивного) поняття 

як «визнаний фахівець у галузі права» привернули до себе найбільше уваги 

дослідників. 

Так, Н. Зозуля формулює цілком слушні питання: «(1) який науковий 

ступінь повинен бути в такої особи; (2) в якій сфері права експерт повинен мати 

науковий ступінь; (3) кого слід вважати «визнаним фахівцем в галузі права»? В 

той час як по перших двох питаннях відповіді є більш очевидними (хоча й не 

однозначними), то на третє з них відповісти взагалі неможливо. Хто буде 

визначати «визнаність» фахівця в галузі права? Чи це повинен бути професор із 

університету з багаторічним досвідом та низкою наукових публікацій, чи 

адвокат, який є активним в соцмережах та визнаний серед представників 

правової спільноти? До того ж «визнаність» експерта одним учасником 

судового розгляду може не бути абсолютною для іншого, який вправі оспорити 

допуск такої особи в судовий процес» 53. 

Б.Ю. Ребриш і А.С. Ребриш фокусують увагу на питанні, з якої саме галузі 

науки та спеціальності така особа мусить мати науковий ступінь доктора 

філософії/доктора наук (кандидата наук/доктора наук). Адже в Україні чинним 

Переліком визначено декілька сотень спеціальностей із 27 галузей науки. Вони 

зауважують, що стосовно цього аспекту більшість учених схиляється до думки, 

що законодавець мав на увазі науковий ступінь саме в галузі юридичних наук, і 
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що така позиція підтримується також вітчизняною судовою практикою. На їх 

думку, науковий ступінь експерта з питань права може бути з будь-якої 

юридичної спеціальності, визначеної згаданим Переліком, оскільки його 

висновок може стосуватися питань будь-якої галузі законодавства, на основі 

якої розглядається спір 129, с. 136. 

У цей контекст ще більше заглиблюється М. Шумило. Крізь призму аналізу 

статистичних даних щодо захисту в Україні дисертаційних досліджень у різних 

галузях науки, зокрема й юридичної, він цілком справедливо наголошує на 

такому: «Через кризу в юридичній науці, судам необхідно бути вкрай 

обережними із застосування новели процесуального закону у частині розуміння 

терміну «наявність наукового ступеня». Геґелівський закон діалектики переходу 

кількості в якість на прикладі юридичної науки поки не працює, і не завжди 

доктор юридичних наук автоматично стає кращим експертом з питань права ніж 

кандидат наук. Але найстрашніше, що відбулося – це те, що наявність 

наукового ступеня не є стовідсотковою гарантією експертних, глибоких 

теоретичних знань в галузі права. Сьогодні український науковий світ, особливо 

в гуманітаристиці, вже зіткнувся і з псевдонауковими дослідженнями або 

такими, що містять плагіат, а все це говорить про академічну недоброчесність. 

Проте спостерігаються і позитивні зміни, коли у провідних вузах країни 

приймаються Кодекси академічної етики, створюються Комісії з академічної 

етики тощо, які і мають стати на заваді подальшої стагнації юридичної науки. 

Таку кількість захистів дисертацій з юридичних наук зумовило звичайно ж 

не збільшення професорсько-викладацького складу українських університетів, 

зовсім ні, в науку «пішли» правники з різноманітних сфер: з правоохоронних 

органів, державної служби, прокуратури, суду, нотаріату, адвокатури, народні 

депутати та ін. Саме вони спричинили сплеск захистів, який триває і досі. Проте 

не всі здобувачі здобували свої наукові ступені добросовісно та доброчесно. 
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Викладене вище не може не наштовхнути на думку, чи достатньо сьогодні 

мати науковий ступінь з юридичних наук, для того щоб автоматично 

претендувати на статус експерта в галузі права. На наше переконання – ні» 

192. 

Водночас, окремі дослідники припускають, що таке процесуальне 

застереження як наявність у експерта з питань права наукового ступеня не 

повинно бути обов’язковою вимогою. Зокрема, О. Громовий вважає, що «по-

перше, це очевидно стане перешкодою до залучення іноземних експертів, в той 

час як в деяких випадках лише іноземний юрист зможе роз’яснити зміст права 

своєї держави. По-друге, важливою для суду може виявитись не лише думка 

вченого, а й юриста-практика чи організації, яка займається дослідженнями 

певних питань» 34. Солідарна з ним і Н. Зозуля, на думку якої «при розгляді 

конкретної справи важливою для суду може виявитись не лише думка вченого, 

але й юриста-практика чи організації, чи міжнародного експерта, який не має 

наукового ступеню, однак займається дослідженнями певних питань, уже брав 

участь у розгляді подібних спорів та має практичний досвід застосування тих чи 

інших норм» 53. 

Однак, ми вважаємо, що зроблений законодавцем акцент на наявності в 

особи наукового ступеня є абсолютно виправданим і свідчить про потребу суду 

не просто у відповідному знанні, а у відповідному науково обґрунтованому 

знанні, яке особа здобуває в процесі наукового пошуку, здійснення наукових 

досліджень, а не лише (або виключно) шляхом власного практичного досвіду. 

Стосовно необхідності залучення у судовий процес іноземних юристів, то 

чинне законодавство дає можливість їм брати участь у справі у процесуальному 

статусі представника, за умови належної легалізації статусу адвоката іноземної 

держави та включення до ЄРАУ. Власне, відповідне Положення передбачає, що 

адвокати іноземної держави на території України можуть надавати правові 
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послуги лише з питань міжнародного права та законодавства країни, в якій вони 

отримали право на заняття адвокатською діяльністю 109. 

Тому нам неабияк імпонує підхід згаданого вище М. Шумила. У відповідь 

на сформульоване ним питання «що саме вкладав у вимогу «наявність 

наукового ступеня» законодавець: науковця чи ненауковця, а просто особу, яка 

має науковий ступінь? Оскільки не всі, хто має науковий ступінь, є 

науковцями», він наголошує, що «йдеться все ж таки не просто про особу, в якої 

є науковий ступінь (прокурор, адвокат, нотаріус, державний службовець, суддя 

та ін.), а саме про науковця, який здійснює наукову чи науково-педагогічну 

діяльність. Більше того, такий науковець повинен бути експертом саме з тієї 

галузі права або інституту права, який є предметом його дослідження. … Іншою 

важливою ознакою такого вченого є те, що у науковому світі експертом-

науковцем може виступати тільки практикуючий, активний науковець, який 

щоденно своєю працею привносить у світ нові знання. Проте експертом-

науковцем не може виступати особа, яка вже не здійснює наукових пошуків. Це 

уніфікований підхід у науці, і якщо право претендує бути справжньою наукою, 

то закони загального на неї так само поширюються, бо вченого-фізика чи 

вченого-історика робить те, що вони перманентно здійснюють наукові пошуки 

у своїх сферах. Отже, на нашу думку, експертами з питань права можуть бути 

особи з науковим ступенем, які професійно займаються правничою наукою» 

192. 

Не менш дискусійним є питання оцінки відповідності експерта з питань 

права критерію «визнаності». Наприклад, О. Громовий вважає, що ним може 

бути «як сивочолий професор юридичного вишу чи суддя у відставці, так і 

популярний у соціальних мережах адвокат чи партнер юридичної фірми. … 

будь-яка з цих осіб, чи навіть організація, можуть залучатись у процес як 

експерти з питань права за умови, що і сторони, і суд визнають їх авторитет і 

кваліфікацію за певною спеціалізацією з права» 34.  
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За наведеного підходу ключовим моментом є спільне, і обох сторін, і суду, 

визнання авторитетності та компетентності певної особи, що на практиці є мало 

досяжним завданням. Адже, відповідно до процесуальних норм (ст. 114 ЦПК 

України, ст. 112 КАС України, ст. 108 ГПК України) залучення до справи 

експерта з питань права шляхом подання до суду висновку експерта з питань 

права ініціюється учасником справи. Як правило, протилежна сторона заперечує 

проти задоволення відповідного клопотання. Крім того, рішення про допуск до 

участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до 

матеріалів справи ухвалюється судом, а тому залежить від сукупної оцінки ним 

обставин справи, рівня її складності, наявних у справі доказів, тощо. 

Для прикладу. Позивач надав суду клопотання та просив долучити до 

участі у справі з метою надання пояснень та тлумачень у галузі права к.ю.н., 

доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права 

Донецького національного університету ім. Василя Стуса. Представник 

відповідача заперечив проти задоволення клопотання та позову. Суд відмовив у 

задоволення клопотання з огляду на те, що «позивачем не надано доказів 

присвоєння останньому наукового ступеня та те, що він визнаний фахівцем у 

галузі права, також беручи до уваги те, що судове рішення у справі, згідно з ч. 1, 

2 ст. 263 ЦПК України, повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, 

бути законним і обґрунтованим, ухвалене судом відповідно до норм 

матеріального права із дотриманням норм процесуального права, тобто 

правильність застосування тих чи інших норм права належить до компетенції 

суду, висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний 

(консультативний) характер і не є обов’язковим для суду…» 135. 

Водночас, О. Кармаза та Д. Кушерець при вирішенні питання про допуск 

експерта з питань права до участі в справі та долучення його висновку до 

матеріалів справи пропонують суду брати до уваги такі показники, як: досвід 

наукової роботи в галузі права; наявність наукових публікацій у фахових 
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виданнях України й іноземних держав, включених до міжнародних 

наукометричних баз даних, та опублікованих після присудження наукового 

ступеня; наявність документа, що підтверджує присвоєння вченого звання; 

ступінь активності участі в конференціях, симпозіумах, круглих столах, яка 

підтверджується опублікуванням тез його виступу; стажування й навчання за 

кордоном, які підтверджуються відповідними документами та які легалізовані в 

порядку, встановленому чинними міжнародними договорами України, тощо 58, 

с. 32. 

Однак, на нашу думку, такий підхід надмірно обтяжуватиме суддю, 

вимагаючи додаткових витрат часу у пошуку інформації про особу експерта з 

питань права. Крім того, наукові публікації (статті, тези виступів), доступні у 

публічному просторі, так само як і стажування, тощо самі по собі не є ознакою 

визнання науковця у професійному та не тільки середовищі. 

Слово «визнаний» означає «який одержав загальне визнання, відомий всім 

або багатьом». А «визнання» – загальна позитивна оцінка кого-небудь в 

суспільстві 154, с. 399. Тобто, оцінка особи як визнаної здійснюється крізь 

призму уявлень і суджень про неї оточуючих людей.  

Із цього приводу слушною є позиція М. Шумила, який вважає, що 

«відповідь необхідно шукати не в юридичних спеціалізованих текстах, а в 

загальнонаукових підходах, щоб не допустити підміни двох схожих, проте 

діаметрально протилежних понять «відомий» та «визнаний». Адже бути 

відомим вченим – не значить бути визнаним (авторитетним), тому що дорога до 

слави не завжди вистелена досягненнями та чеснотами. А отже, експерта мають 

визнати саме особи, які можуть оцінити його досягнення в тій чи іншій галузі 

права, тобто власне науковці, які самі здійснюють наукову діяльність. Йдеться 

про застосування неідеальних, але поки єдиних методів наукометрії. Попри 

низку застережень щодо наукометрії, поки цивілізований науковий світ іншого 

способу оцінки якості наукової діяльності не винайшов, хоча і тут трапляються 
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ексцеси. Для європейського та американського наукового простору абсолютно 

звичним є в своїх CV (резюме) вказувати свій індекс цитування. Одним із 

найпопулярніших є індекс Гірша (h-індекс), суть якого зводиться до того, що 

чим більше науковця цитують, тим вищий у нього індекс Гірша. Наголошую, це 

не ідеальна, але сьогодні єдино можлива модель об’єктивної оцінки «наукового 

визнання», оскільки жодні регалії, жодні нагороди, жодні почесні звання та 

посади, у тому числі керівні, не можуть бути критерієм оцінки «визнання». 

Визнаний вчений – той, чиї праці авторитетні та несуть нові знання, які 

використовують інші науковці для продовження свої досліджень. Дізнатися 

індекс Гірша дуже просто, необхідно зайти на сторінку Google Академія і 

ввести в графу пошуку прізвище та ім’я науковця. За кілька секунд суддя зможе 

отримати перелік публікацій вченого та динаміку їх цитування» 192. 

На нашу думку, зазначений підхід є оптимальним і може служити 

дороговказом для суддів у питанні оцінки «визнаності» фахівця у галузі права. 

Але для цього необхідно напрацювати та запровадити єдиний механізм, який би 

забезпечив уніфікованість підходів у вирішенні судами питання про залучення 

експерта з питань права. Доречним убачається, зокрема, надання відповідних 

рекомендаційних роз’яснень Верховним Судом, які можуть бути вираженні у 

формі тематичного узагальнення судової практики, або в іншій формі в межах 

надання Верховним Судом методичної допомоги апеляційним і місцевим судам 

з питань правозастосування. 

Окремої уваги заслуговує питання відповідальності експерта з питань 

права. Адже розвиток взаємодії суду та науковців передбачає взаємну користь і 

ефективність. Водночас, передбачена процесуальним законодавством 

можливість оплатної основи надання висновку експерта з питань права несе 

ризики використання аналізованого інституту як інструменту лобізму та є 

спокусою для окремих науковців перетворитися у «спеціалістів широкого 
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профілю». А це, своєю чергою, загрожує дестабілізацією судової практики та 

дискредитацією науки.  

Однак, одразу повинні констатувати, що питання відповідальності експерта 

з питань права за зміст наданого ним висновку стояти не може. По-перше, як 

зазначає В. Беляневич, експерт з питань права робить висновок про зміст права 

тієї чи іншої держави чи з питань міжнародного приватного права, які можуть 

допускати множину тлумачень з урахуванням особливостей його застосування в 

часі та колі осіб. При цьому експерт спирається на законодавчі приписи та 

інтерпретує їх в світлі наукових джерел та судової практики 5. А вони, як 

відомо, також можуть бути різноманітними та навіть протилежними за змістом. 

По-друге, допоміжний (консультативний), не обов’язковий і бездоказовий 

характер висновку експерта з питань права виводить його за межі визначальних 

для вирішення судової справи факторів. Норми процесуального законодавства 

зобов’язують суд зробити власні висновки щодо питань, які є предметом 

експертного висновку. Зазвичай, саме це є причиною відмови суду у допуску до 

участі в справі експерта з питань права та долученні до матеріалів справи його 

висновку: 

- «суд вважає, що в даному випадку може самостійно встановити всі 

обставини у справі, надати належну правову оцінку правовідносинам сторін» 

(рішення № 72958947); 

- «оцінюючи докази, які є в справі, а також достатність і взаємний зв’язок у 

їх сукупності, суд приходить до висновку, що надані ... звіт та висновок 

науково-правової експертизи не є доказами у справі, а носять суто допоміжний 

(консультативний) характер» (рішення № 72537731); 

- «висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний 

(консультативний) характер і не є обов’язковим для суду, у зв’язку з чим 

відхиляється» (рішення № 73248727) 53. 
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Тому, до відповідальності у її юридичному сенсі експерт з питань права 

притягнутий не може бути. Проте, мова може і повинна йти про репутаційні 

втрати. Світ юриспруденції тісний, а професійні світи науковців і суддів ще 

тісніші. Недобросовісний науковець, який спокусився з огляду на оплату 

виступити експертом у сфері, яка не співпадає з його науковими інтересами, не 

пересікається з результатами його наукових досліджень, з високою ймовірністю 

таким вчинком дискредитує себе та заплямує свою репутацію.  

Якщо науковці повинні дбати про свою репутацію, то судді повинні 

убезпечити судовий процес від можливих диверсій, зокрема й участі у справі 

псевдоекспертів. У цьому сенсі М. Шумило пропонує, щоб судді, які мають 

повний доступ до ЄДРСР, а отже до персональних даних учасників судового 

процесу, за прізвищами встановлювали, чи особа з науковим ступенем є 

експертом з питань права, чи «займається заробітчанством і експертизи як такої 

не здійснює, а тільки зачитує чи підписує те, що їй написала одна зі сторін, а 

отже, не може бути корисною для ухвалення справедливого рішення». Крім 

того, він вважає, що необхідно відмовитися від практики знеособлення 

експертів з питань права: «не має необхідності знеособлюватися ім’я, прізвище, 

науковий ступінь та звання, місце роботи експертів з питань права. Це матиме і 

превентивний дисциплінарний ефект для науковців та педагогів вищої школи, 

які працюють в тій чи іншій науковій установі чи ВНЗ, оскільки вони 

опосередковано є їх представниками» 192.  

Ми підтримуємо наведені пропозиції та вважаємо їх такими, що 

сприятимуть належному розвитку інституту експерта у галузі права, 

підвищенню довіри до цієї постаті з боку суду та інституціоналізації взаємодії 

суду з науковцями у судовому процесі. 

Позапроцесуальна співпраця суддів із науковцями може розвиватися за 

різними напрямами, зокрема з урахуванням тих, що визначені нами у підрозділі 

1.3. нашого дослідження як напрями наукового забезпечення діяльності судів. 
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Так, процес організації та проведення наукових досліджень з проблем, які 

безпосередньо стосуються питань судової діяльності, що є, на нашу думку, 

фундаментальним напрямом, необхідним і сфері науки, і сфері судової влади, і 

розвитку держави загалом, повинен включати не лише науковців «у чистому 

вигляді», але і суддів, і працівників апарату суду. 

Слід констатувати, що прагнення суддів здобути науковий ступінь, 

привнісши у вітчизняну науку нове знання, підкріплене власним досвідом 

практичної роботи, у переважній більшості випадків зумовлено бажанням 

отримувати більший розмір суддівської винагороди. Стаття 135 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що суддівська винагорода 

складається з посадового окладу та доплат, серед яких – доплата за науковий 

ступінь. Розмір щомісячної доплати за науковий ступінь кандидата (доктора 

філософії) або доктора наук із відповідної спеціальності становить відповідно 

15 і 20 відсотків посадового окладу судді відповідного суду. Враховуючи, що за 

підрахунками деяких дослідників в структурі оплати праці судді посадовий 

оклад складає 40 %, а інші виплати – 60 % 188, як бачимо, це суттєво впливає 

на суму винагороди, яку в кінцевому рахунку отримує суддя. 

З одного боку, доплата за науковий ступінь для судді є потужним 

матеріальним стимулом до підвищення рівня своїх професійних знань, що 

неодмінно відбувається в процесі підготовки наукового дослідження. У 

подальшому ці знання трансформуються в зміст судових рішень, які 

постановляє суддя, та які стають джерелом подальшого наукового аналізу та 

рушійною силою розвитку судової практики та науки. З іншого, окремі 

аналітики вважають, що суттєва доплата за науковий ступінь «стимулюватиме 

суддів звертатися за здобуттям такого ступеню до керівництва навчальних 

закладів (потрапляти від них у певну залежність), а також присвячувати значно 

менше часу здійсненню правосуддя» 142, с. 616.  
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У контексті наведених зауважень доцільно згадати, що свого часу були 

навіть законодавчі ініціативи, спрямовані на скасування такого роду доплат. Як 

аргумент використовувалася теза, що суд не є науковою установою та 

безпосередньо не займається науковою діяльністю, суд – державний орган, що 

здійснює правосуддя. Відтак, надання доплати суддям із науковим ступенем не 

відповідає функціональному призначенню останніх 126. 

Звичайно, певне раціональне зерно в наведеній пропозиції присутнє. КРЄС, 

зокрема, наголошує, що особливий характер суддівської діяльності та 

необхідність збереження поваги до посади судді та захисту суддів від усіляких 

видів тиску вимагає від суддів необхідності утримуватися від будь-якого виду 

професійної діяльності, що може відволікати їх від виконання обов’язків судді 

17. Водночас, Європейська хартія про статус суддів передбачає, що «судді 

вільно здійснюють іншу діяльність поза межами їхніх суддівських обов’язків, 

зокрема діяльність, яка є втіленням їхніх прав як громадян. Ця свобода не може 

обмежуватися за винятком тих випадків, коли така діяльність поза суддівськими 

обов’язками не є сумісною з довірою до їх неупередженості та незалежності або 

з належним рівнем відданості, необхідної для розгляду справ…» 47, с. 137. 

В Україні, як і у переважній більшості європейських країн, наукова 

діяльність є однією, з доволі обмеженого переліку видів діяльності, яка є 

сумісною зі статусом судді. Наукова діяльність, яку здійснює суддя, на нашу 

думку, лише підвищує його авторитет у суспільстві, а отже формує довіру до 

його рішень. Тому її слід заохочувати. Питання в тому: яким чином? Адже, як 

ми вже зазначали, наявність в особи, зокрема судді, наукового ступеня ще не є 

показником здійснення ним наукової діяльності. 

Крім того, слід взяти до уваги, що за даними окремих досліджень наявність 

у судді наукового ступеня здійснює на якість судових рішень вплив, зворотній 

очікуваному. Так, О. Сидорова, С. Голованова та С. Авдашева, зазначають, що 

емпіричний аналіз, проведений в межах їх дослідження, ілюструє меншу 
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ефективність прийняття рішень з боку суддів, які мають науковий ступінь, щодо 

справ про порушення антимонопольного законодавства, що вимагають 

економічних компетенцій і методологічно комплексного підходу. При розгляді 

антимонопольної справи у суді першої інстанції суддею – кандидатом 

юридичних наук ймовірність оскарження рішення на 8-10 п.п. вища, ніж у 

випадку судді, який не має наукового ступеня; число інстанцій, в яких 

розглядається справа, на нього вище в середньому на 0,3. Отриманий результат 

вказує на парадоксальну відсутність позитивного зв’язку між академічними 

досягненнями та правовою якістю судових рішень 151, с. 126. 

Однак, зроблені висновки можуть мати під собою різне підґрунтя. Адже, на 

превеликий жаль, саме встановлення на законодавчому рівні доплати суддям за 

науковий ступінь призвело до їх девальвації у суддівській спільноті, а також 

спричинило інші негативні наслідки, зокрема етико-правового характеру. 

Наприклад, під час кваліфікаційного оцінювання суддів підставою для висновку 

про недоброчесність судді, який надавала Громадська рада доброчесності, 

неодноразово ставав факт плагіаторства 169.  

Аналітики К. Ганенкрат і М. Колотило у своєму дослідженні наводять 

надзвичайно цікаві приклади виявлення фактів вчинення плагіату суддями у 

Хорватії та США: «У Сполучених Штатах судді рідко стикаються з серйозними 

наслідками плагіату поза судовою практикою, але є деякі винятки. У червні 

2019 року адвокат Крістіна Рівз відкликала від розгляду свою кандидатуру до 

Апеляційного суду Арізони. Її рішення зробити це відбулося після виявлення 

того, що вона вчинила плагіат з рішення суддів Верховного суду США Ніла 

Горшуха та Самуеля Аліто у своїй заяві. Але після спроби «виправити» свою 

помилку, зіткнулася з ревізійною комісією. ... Плагіат в цьому випадку полягає 

у тому, що 400 слів з 1000 слів у її програмі були взяті безпосередньо з тексту 

суддів Горшуха та Аліто без посилання. Цікаво, що сам суддя Горшух, згаданий 

вище як жертва плагіату, зіткнувся з обвинуваченням у плагіаті під час 
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слухання у Верховному Суді у 2017 році. Звинувачення стосувались розділів 

його книги «Майбутнє самогубства та евтаназії» та його Оксфордської 

дисертації. В обидвох випадках була запозичена значна частина статті 1984 

року Абігайла Лоуліса Кузьми в Індіанському правовому журналі. Автор, 

Кузьма, захищав Горшуха стверджуючи, що Горшух просто використовував ті 

самі фактичні твердження та джерела. Хоча, схоже, що книга Горшуха та теза, з 

якої вона була розроблена, містили плагіат, він і зараз працює у найвищому суді 

США» 27. 

Існує така негативна практика і у РФ. За наявними даними у дисертаціях 68 

суддів було виявлено запозичення без посилання на авторів і (або) джерела 

запозичень (некоректні запозичення); серед них у 12 суддів знайдено ознаки 

наукового підлогу – довільної заміни предмету дослідження при збереженні 

незмінними емпіричних даних; 7 суддів у своїх дисертаціях некоректно 

запозичили фрагменти з наукових праць інших суддів 165. 

З огляду на наведене актуальним є питання засобів подолання в сучасних 

умовах розвитку України негативних проявів академічної недоброчесності у 

суддівському корпусі. Одним із таких якраз і може бути скасування суддям 

доплати за науковий ступінь. Відмова від матеріального стимулювання суддів 

займатися науковою діяльністю дала б змогу вийти на перший план престижу 

наукового ступеня, здобуття якого зумовлюватиметься прагненням судді 

зробити власний внесок у вітчизняну науку, привнести в неї щось цінне та 

корисне. 

Проте, слід пам’ятати, що за сформульованою КСУ правовою позицією 

«суддівська винагорода є гарантією незалежності судді та невід’ємною 

складовою його статусу, яка згідно з частиною другою статті 133 Закону №2453 

у редакції Закону №192 складається з посадового окладу та доплат за вислугу 

років, перебування на адміністративній посаді в суді, науковий ступінь, роботу, 

що передбачає доступ до державної таємниці. Зменшення органом законодавчої 



184 

 

влади розміру посадового окладу судді призводить до зменшення розміру 

суддівської винагороди, що, у свою чергу, є посяганням на гарантію 

незалежності судді у виді матеріального забезпечення та передумовою впливу 

як на суддю, так і на судову владу в цілому» 139. 

Утім, доплата за науковий ступінь є єдиним видом доплат, що жодним 

чином не пов’язана зі здійсненням суддею правосуддя.  

Крім того, згідно з рішенням КСУ від 26.12.2011 р. № 20-рп/2011 

«передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм 

реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через неможливість 

їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного перерозподілу коштів з 

метою збереження балансу інтересів усього суспільства. Крім того, такі заходи 

можуть бути обумовлені необхідністю запобігання чи усунення реальних загроз 

економічній безпеці України, що згідно з ч.1 ст.17 Конституції є 

найважливішою функцією держави. …Зміна механізму нарахування соціальних 

виплат та допомоги повинна відбуватися відповідно до критеріїв 

пропорційності та справедливості і є конституційно допустимою до тих меж, за 

якими ставиться під сумнів сутність змісту права на соціальний захист» 140. 

Враховуючи наведене, пропонуємо виключити зі ст. 135 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» п.3 ч.2, яким передбачена доплата судді за 

науковий ступінь. 

Продовжуючи розмірковувати про вектори оптимізації взаємодії сфер 

судової діяльності та науки, слід звернути увагу на розвиток кадрового напряму 

наукового забезпечення судової діяльності. Зокрема, ми вже зазначали про 

існуючі форми співпраці науковців і суддів в межах підготовки кандидатів на 

посаду судді, а також періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня 

їхньої кваліфікації, що забезпечує НШСУ. Хоча, як показують результати 

проведеного нами опитування, судді переважною більшістю переконані, що 

навчати кандидатів на посаду судді повинні лише судді (такої позиції 
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дотримується 81 % суддів, Додаток Б), науково-педагогічних працівник 

виключати з цього процесу не можна. Річ не лише в тому, що вони володіють 

певним типом мислення, навиками застосування наукової методології та 

способами доступно подавати інформацію, що є корисним і необхідним для 

будь-яких процесів навчання. Участь представників наукової спільноти у 

процедурі підготовки кандидатів на посаду судді та заходах, спрямованих на 

підвищення кваліфікації суддів, сприяє розвитку соціальних зв’язків судової 

системи з навколишнім середовищем, і таким чином запобігає її замкнутості та 

корпоративізму, стагнації сфери судової діяльності.  

Як слушно зауважує М. Онішук, «потреби суддівського корпусу вже 

виходять за рамки власне професійних знань, навичок і вмінь і охоплюють тему 

психології, знання мов тощо. Саме тому усі модулі стандартизованої програми 

розроблені з розумінням того, що нині суддя має володіти значно ширшим 

колом компетенцій, ніж це було донедавна. Він повинен не лише знати право, а 

й враховувати соціальний контекст (розуміти суспільство та його потребу, не 

допускати дискримінації за різними ознаками), включаючи ґендерний. Тобто 

володіти значно більшим колом розумінь, знань і чеснот, ніж це було раніше. 

Оперувати новими здатностями, спроможностями і якостями для того, аби, 

здійснюючи правосуддя, забезпечити належний захист прав та свобод людини. 

Це сучасні виклики, які постали перед правосуддям, і ми маємо надати суддям 

можливість ними оволодіти. Звідси і значне зростання ролі суддівської освіти, 

що зумовлено суттєвими змінами самої місії суддівства» 96, с. 90. 

Проте, не лише науковці повинні долучатися до процесу формування 

суддівських кадрів. Судді, на нашу думку, також повинні брати активну участь 

у становленні та розвитку науковців правничого фаху. Це може виражатися у 

різних формах: від участі в освітньому процесі, що сприятиме наступній 

професійній орієнтації студентів, до участі в професійних заходах наукового 

спрямування (конференціях, круглих столах, форумах тощо), які проводяться на 
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базі як закладів вищої освіти чи наукових установ, так і на платформах органів 

судової влади. Наприклад, доволі часто такі заходи ініціюють Верховний Суд і 

НШСУ. У багатьох випадках ВРП виступає співорганізатором різноманітних 

профільних конференцій. 

Окремою формою співпраці суддів і науковців виступає можливість 

науково-педагогічних працівників підвищити свою кваліфікацію, безпосередньо 

долучившись до діяльності суду, пройшовши відповідне стажування в суді.  

Так, наприклад, як випливає зі змісту Порядку стажування в апараті 

Верховного Суду, затвердженого наказом керівника апарату Верховного Суду 

від 27 березня 2018 р. № 38-ОД, цей локальний акт визначає загальні положення 

щодо організації та проходження стажування в апараті Верховного Суду з 

метою професійного розвитку, ознайомлення з діяльністю апарату Суду, 

набуття практичного досвіду, перевірки фахового рівня та ділових якостей у 

галузі права й державної служби України, та підтримання зв’язку з академічним 

світом, зокрема громадян із числа молоді, які не перебувають на посадах 

державної служби, зокрема здобувачів першого (бакалаврського), другого 

(магістерського), третього (освітньо-наукового) та наукового рівнів вищої 

освіти в галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» та в галузі знань 

«Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право» в закладах 

вищої освіти та наукових установах, із якими Верховним Судом укладено 

відповідні договори про співпрацю. Таке стажування проводиться на засадах 

рівного доступу та сприяння соціальному становленню молоді, згідно з 

направленням (скеруванням на стажування) закладу вищої освіти чи наукової 

установи, з якою Верховним Судом укладено договір про співпрацю, на підставі 

рішення керівника апарату Суду, оформленого відповідним наказом. Строк 

стажування не може перевищувати шести місяців 113. 
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Отже, як бачимо, стажування науковців у Верховному Суді здійснюється 

на підставі та в межах укладених між Верховним Судом і закладом вищої освіти 

(науковою установою) договорів про співпрацю. 

Однак, слід враховувати, що дислокація Верховного Суду – м. Київ, і він не 

несе зобов’язань щодо відшкодування стажисту витрат на проїзд до місця 

стажування й назад, добових витрат на час перебування в дорозі та витрат на 

найм житла тощо. За таких умов очевидно, що найбільш доступним стажування 

у Верховному Суді є для працівників закладів вищої освіти та наукових 

установ, які територіально також знаходяться у м. Києві або наближених до 

нього населених пунктах, відстань віддалення яких дозволяє особі 

безперешкодно дістатися до місця стажування. 

Тому, доцільно на нашу думку розвивати такий напрям співпраці не лише з 

Верховним Судом, а й, наприклад, з апеляційними судами різних юрисдикцій, 

які є дотичними сфері наукових інтересів представників закладів вищої освіти 

та наукових установ, і розташування яких співпадає з розташуванням 

апеляційних судів в межах адміністративно-територіальних одиниць. 

Як приклад, наведемо інформацію про стажування науковців 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 

Харківському апеляційному господарському суді. У відповідному повідомленні 

зазначається, що «під час проходження стажування вчені спілкувалися із 

суддями з актуальних проблем господарського законодавства, були присутні в 

судових засіданнях. Така плідна співпраця науковців та суддів сприяє 

вирішенню проблемних питань практичного застосування чинного 

законодавства» 158. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що від ефективної співпраці 

представників суддівського корпусу та науковців залежить розвиток і сфери 

судової діяльності, і наукової сфери. Тому така взаємодія обопільно вигідна та 

потрібна.  
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Висновки до розділу 3 

Статус НКР необхідно визначати як консультативно-дорадчого органу при 

Верховному Суді, оскільки її діяльності притаманні риси громадського 

контролю, що є характерною ознакою консультативно-дорадчих органів. 

Вимоги до членів НКР є різнопорядковими та існують: 1) на законодавчому 

рівні – суб’єктивна вимога щодо «висококваліфікованості» фахівця; 2) на 

локальному рівні – об’єктивна вимога щодо наявності наукового ступеня. 

Доречно, щоб членом НКР була особа, яка не лише має науковий ступінь, а 

й професійно займається науковою діяльністю, має статус наукового або 

науково-педагогічного працівника. Така потреба зумовлена двома чинниками. 

По-перше, сам по собі науковий ступінь не робить особу науковцем. Лише 

науковий пошук, активна наукова діяльність дозволяє фахівцю підтримувати 

свій науковий рівень. Серед численних осіб із різними професійними статусами, 

які можуть бути носіями наукового ступеня, обов’язок здійснювати наукову 

діяльність є складовою мети професійної діяльності лише наукових і науково-

педагогічних працівників. Усі інші можуть, але не зобов’язані, отримавши 

науковий ступінь, здійснювати наукову діяльність. По-друге, перебування у 

складі НКР осіб, для яких наукова діяльність є другорядною, і які займаються, 

наприклад, адвокатською чи прокурорською діяльністю, або ж перебувають на 

державній службі створює конфлікт інтересів та може спонукати до поведінки з 

ознаками неправомірного тиску на суд. 

Запропоновано п.2.1. Положення про НКР викласти у такій редакції:  

«Науково-консультативна рада утворюється з числа висококваліфікованих 

фахівців у сфері права з бездоганною репутацією, які погодилися брати участь в 

її роботі, мають науковий ступінь доктора юридичних наук або кандидата 

юридичних наук (доктора філософії) чи інших галузей знань, основним видом 

діяльності яких є здійснення наукової чи науково-педагогічної діяльності. 
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До складу Науково-консультативної ради не можуть входити особи, які 

здійснюють адвокатську діяльність, перебувають на посаді в органах 

прокуратури або на посаді в будь-якому органі державної влади, іншому 

державному органі чи органі місцевого самоврядування». 

Потребує підтримки та реалізації ідея щодо проведення конкурсного 

добору членів НКР. Це забезпечить зрозумілість і прозорість процедури 

формування НКР, а також мінімізує такі чинники як протекціонізм і 

лобіювання, що дозволить сформувати склад НКР за об’єктивними, а не 

суб’єктивними показниками. 

Запропоновано конкретизувати ч. 2 п. 3.6. Положення про НКР таким 

чином: 

«За сумлінне виконання свої обов’язків і плідну працю члени Науково-

консультативної ради можуть бути заохочені Головою Верховного Суду 

шляхом оголошення подяки, нагородження почесною грамотою або відзнакою 

Верховного Суду. Питання про заохочення члена Науково-консультативної 

ради може бути порушено суддею Верховного Суду шляхом звернення до 

Голови Верховного Суду з відповідним поданням. Про заохочення члена 

Науково-консультативної ради Голова Верховного Суду видає наказ». 

Аргументовано, що з урахуванням правової природи НКР як 

консультативно-дорадчого органу, статусним елементом якого є громадський 

контроль, безоплатна основа співпраці науковців – членів НКР із Верховним 

Судом є єдино правильним підходом. 

З урахуванням попереднього висновку, враховуючи потребу 

запровадження потужних механізмів мотивації та стимулювання членів НКР, 

доречно, щоб заклади вищої освіти, наукові та науково-дослідні установи,  

визначаючи у своїх локальних актах норми часу наукової роботи, зазначали як 

різновид наукової роботи участь у складі НКР і підготовку науково-

консультативних висновків з встановленням відповідних норм часу. Така норма, 
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наприклад, може бути тотожною нормам, встановленим за виконання наукової 

статті у фахових виданнях України категорії Б. 

Основним мотиваційним фактором у діяльності членів НКР, що визначає їх 

ініціативність і активність, є статусний. Взаємовідносин суддів із членами НКР 

повинні базуватися на їх партнерстві, яке передбачає консолідацію зусиль у 

пошуку ефективних механізмів вирішення проблем судової практики. 

Обов’язок члена НКР щодо надання наукових висновків опосередковується 

повноваженнями НКР і зумовлюється його статусом, і володіння цим статусом 

прямо залежить від виконання цього обов’язку. Тому єдиною можливою мірою 

відповідальності за невиконання обов’язків члена НКР є припинення його 

повноважень, оскільки це свідчить про те, що особа нехтує статусом, носієм 

якого вона є. 

Запропоновано ч. 11 ст. 155 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» викласти таким чином: «До штату апарату судів входять також 

секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові розпорядники. 

Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь кандидата юридичних 

наук (доктора філософії у галузі права) або доктора юридичних наук». 

Доречно, щоб ДСАУ розробила та затвердила типову посадову інструкцію 

наукового консультанта, яка б акумулювала загальні права, обов’язки, підстави 

та міру відповідальності наукового консультанта суду, критерії оцінювання 

його наукової активності та відповідні заохочення, незалежно від його рівня у 

системі судоустрою.  

Підтримано позицію, відповідно до якої експертом у галузі права може 

залучатися особа, яка здійснює наукову чи науково-педагогічну діяльність, і 

«визнаність» якої повинна оцінюватися судом з урахуванням його індексу 

Гірша. 
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Аргументовано, що експерт з питань права не може бути притягнутий до 

відповідальності у її юридичному сенсі. Проте, мова може і повинна йти про 

репутаційні втрати. 

Запропоновано виключити п.3 ч.2 ст. 135 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів». 

З метою розвитку взаємодії представників суддівського корпусу та 

наукового середовища, для проходження останніми стажування в судах, 

обґрунтовано необхідність розвитку такого напряму як укладення договорів про 

співпрацю між судами різних інстанцій і різних юрисдикцій із закладами вищої 

освіти та науковими установами. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації зроблено спробу вирішити важливе наукове завдання, яке 

полягає у системному дослідженні сфери організації наукового забезпечення 

діяльності судів, виявленні теоретичних прогалин і практичних проблем, а 

також формулюванні науково обґрунтованих положень, висновків і пропозицій, 

що відповідають вимогам наукової новизни. До таких слід віднести такі 

положення:  

1. Під поняттям «наукове забезпечення діяльності суду» слід розуміти 

взаємопов’язану та взаємообумовлену сукупність (систему) суб’єктів, видів їх 

інтелектуальної (творчої) діяльності та засобів, заснованих на методології 

наукового пізнання та наукових принципах, функціонування якої спрямоване на 

задоволення потреб суду у спеціальному знанні, яке існує або створюється у 

процесі пізнання різних зрізів реальності, на яких сфокусований суд. 

Метою наукового забезпечення судової діяльності є отримання та надання 

для використання в процесі судочинства чи інших сферах діяльності суду 

спеціального знання, що трансформується та розвивається в процесі пізнання 

явищ, практик, теорій та ідей будь-яким чином дотичних до сфери реалізації 

правосуддя. 

Характерними рисами наукового забезпечення діяльності судів є: 

поєднання теорії, емпірики, методології та практики, що визначає складну 

структуру наукового забезпечення як системи та дозволяє досліджувати його у 

різних ракурсах; автономність; динамічність; циклічність; субсидіарність і 

перманентність; розвиток світогляду та професійних знань суддів і працівників 

суду. 

2. Принципи наукового забезпечення діяльності судів слід умовно 

охарактеризувати як «метапринципи», тобто такі, що позначають відносно 
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автономні системи принципів, які, своєю чергою, конкретизують підходи до 

процесу наукового забезпечення судової діяльності з урахуванням специфіки та 

різних аспектів (наукових, організаційних, інформаційних) його сутності. 

До принципів наукового забезпечення діяльності судів слід віднести: 

1) принцип науковості. Передбачає в процесі наукового забезпечення 

діяльності суду примат об’єктивного наукового знання, що досягається завдяки 

системі принципів і методів наукового пізнання (єдності теорії та практики, 

історизму, об’єктивності, всебічності та комплексності, єдності історичного та 

логічного, системності), над певними кон’юнктурними інтересами (наукова 

істина повинна бути понад усе);  

2) принцип етичності. Передбачає дотримання суб’єктами наукового 

забезпечення діяльності суду у процесі своєї роботи норм, правил і вимог 

наукової етики. Серед останніх чільне місце посідає система етичних норм 

CUDOS, а також вимоги належної поваги до авторства та відповідальності; 

3) принцип належної організації. Передбачає дотримання в процесі 

наукового забезпечення діяльності суду таких вимог як: законність; 

забезпечення гарантій незалежності суддів (невтручання); створення умов для 

ефективного використання наукового ресурсу для потреб суду; відкритість і 

прозорість процесу наукового забезпечення суду, доступність інформації про 

цей процес і його результати; 

4) принцип інформаційності. Передбачає систему стандартів і вимог до 

інформації, яка обробляється та продукується в процесі наукового забезпечення 

судової діяльності, а також поводження з нею у процесі такого забезпечення. Її 

елементами є такі імперативи як об’єктивність, достовірність, повнота, цінність, 

актуальність (оперативність), доступність, зрозумілість інформації. 

3. Напрями наукового забезпечення діяльності судів можуть бути 

диференційовані з урахуванням рівнів його організації, які, своєю чергою, 
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розмежовуються за критерієм наявного у судах чи поза ними кадрового 

наукового ресурсу. 

Зовнішній рівень наукового забезпечення судової діяльності передбачає 

систему заходів за такими напрямами як: 1) організація та проведення наукових 

досліджень з проблематики судоустрою та діяльності судів в Україні, а також 

сфери правозастосування; 2) кадровий напрям; 3) напрям наукового 

консалтингу.  

Внутрішній рівень наукового забезпечення судової діяльності передбачає 

систему заходів за такими напрямами як: 1) напрям наукового консалтингу; 

2) інформаційно-аналітичний супровід. 

4. За критерієм приналежності до судової системи суб’єктів наукового 

забезпечення діяльності судів необхідно класифікувати на: а) зовнішніх і 

б) внутрішніх. 

Серед зовнішніх суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів варто 

виділити дві групи суб’єктів: (а) міжнародного та (б) національного масштабу. 

До першої групи належать (але не виключно): КРЄС, Венеціанська комісія, 

ЄСПЛ. До другої групи належать (але не виключно): наукові установи та 

організації, аналітичні центри, НШСУ, НКР.  

Внутрішній науковий ресурс суду складають судді та працівники апарату 

суду, зокрема наукові консультанти. 

Унікальним суб’єктом наукового забезпечення діяльності судів є НКР, що 

зумовлено такими особливостями: 1) це своєрідний «гібридний» суб’єкт, 

оскільки НКР входить до структури Верховного Суду (є специфічним 

структурним елементом його організації), але не відноситься до його апарату чи 

суддівського корпусу та складається з осіб, які не пов’язані з судом трудовими 

відносинами; 2) діяльність НКР може носити характер як колективної, так і 

індивідуальної праці; 3) повноваження НКР, напрями діяльності її членів 

обумовлені та є похідними від повноважень Верховного Суду, та на відміну від 
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інших суб’єктів наукового забезпечення діяльності судів унормовані не лише на 

рівні локального акту, а і на рівні процесуального законодавства; 4) діяльність 

НКР є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом: (а) інформування 

Верховним Судом населення про стан розгляду справ; (б) опублікування 

науково-консультативних висновків у ЗМІ; (в) посилання на наукові висновки 

членів НКР у рішеннях Верховного Суду. 

5. Під діяльністю судів (судовою діяльністю) як об’єктом наукового 

забезпечення слід розуміти (а) процесуальну діяльність суду, в формі якої 

реалізується правосуддя, та (б) позапроцесуальну діяльність, яка здійснюється у 

суді як необхідна умова ефективності його роботи. 

Залежно від суб’єктів, які здійснюють судову діяльність, доречно 

класифікувати її таким чином: 1) процесуальна діяльність – правосуддя, що 

здійснюється виключно суддями за чітко визначеною законодавством 

процедурою; 2) позапроцесуальна діяльність, яка здійснюється у суді, і до якої 

долучаються різні його представники, статус і взаємодія яких обумовлює її 

наступний поділ на: (а) діяльність, обумовлену законодавчо визначеними 

повноваженнями, які покладаються на суд, і до реалізації яких долучаються і 

судді, і представники апарату суду; (б) організаційно-управлінську діяльність, 

що здійснюється апаратом суду з метою його ефективного функціонування. 

6. Наукове забезпечення здійснення правосуддя відбувається двома 

шляхами (способами): процесуальним (формальним) та позапроцесуальним 

(неформальним). Процесуальний спосіб наукового забезпечення правосуддя має 

місце у випадках, передбачених нормами процесуального законодавства. 

Використання наукового забезпечення у позапроцесуальний спосіб відбувається 

неформалізованим шляхом, тобто поза межами регулювання процесуальних 

норм. 

До основних форм наукового забезпечення діяльності суду слід віднести: 

висновки експерта у галузі права; наукові висновки та рекомендації членів НКР, 
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науково-аналітичні матеріали наукових консультантів суду, організаційні 

заходи (засідання НКР, конференції, круглі столи тощо). 

Форми наукового забезпечення діяльності судів можливо класифікувати 

таким чином: 1) за способом забезпечення в аспекті його правового 

регулювання: - процесуальні (формальні); - позапроцесуальні (неформальні); 2) 

за характером правового зв’язку суду з суб’єктом наукового забезпечення та 

статусом останнього: - процесуальна; - організаційно-процесуальна; - 

організаційна; 3) за формою об’єктивації результатів діяльності: - усні; - 

письмові (документи); 4) за змістом: - висновок експерта у галузі права щодо (а) 

застосування аналогії закону чи аналогії права та (б) змісту норм іноземного 

права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою 

застосування, доктриною у відповідній іноземній державі; - науковий висновок 

члені НКР щодо застосування норми права; - рекомендації членів НКР з питань 

реалізації Верховним Судом його позапроцесуальних повноважень, науково-

аналітичні матеріали наукових консультантів; 5) за джерелом використання 

наукового ресурсу: - зовнішні; - внутрішні. 

7. Розвиток наукового потенціалу судової влади передбачає розвиток 

статусів НКР і наукового консультанта суду. Зокрема, статус НКР необхідно 

визначати як консультативно-дорадчого органу при Верховному Суді, оскільки 

її діяльності притаманні риси громадського контролю, що є характерною 

ознакою консультативно-дорадчих органів. 

Встановлено, що вимоги до членів НКР є різнопорядковими та існують: 

1) на законодавчому рівні – суб’єктивна вимога щодо «висококваліфікованості» 

фахівця; 2) на локальному рівні – об’єктивна вимога щодо наявності наукового 

ступеня.  

Аргументовано такі тези: (а) членом НКР повинна бути особа, яка не лише 

має науковий ступінь, а й професійно займається науковою діяльністю, має 

статус наукового або науково-педагогічного працівника; (б) з урахуванням 
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правової природи НКР як консультативно-дорадчого органу, статусним 

елементом якого є громадський контроль, безоплатна основа співпраці 

науковців – членів НКР із Верховним Судом є єдино правильним підходом; (в) 

ураховуючи потребу належної мотивації членів НКР доречно, щоб заклади 

вищої освіти, наукові та науково-дослідні установи, визначаючи у своїх 

локальних актах норми часу наукової роботи,  зазначали як різновид наукової 

роботи участь у складі НКР і підготовку науково-консультативних висновків з 

встановленням відповідних норм часу; (г) єдиною можливою мірою 

відповідальності за невиконання обов’язків члена НКР є припинення його 

повноважень. 

8. Оптимізація взаємодії судів з представниками наукового середовища у 

процесуальній площині передбачає розвиток інституту експерта з питань права. 

Підтримано позицію, відповідно до якої експертом у галузі права може 

залучатися особа, яка здійснює наукову чи науково-педагогічну діяльність, і 

«визнаність» якої повинна оцінюватися судом з урахуванням його індексу 

Гірша. 

Аргументовано, що експерт з питань права не може бути притягнутий до 

відповідальності у її юридичному сенсі. Проте, мова може і повинна йти про 

репутаційні втрати. 

З метою розвитку взаємодії представників суддівського корпусу та 

наукового середовища, для проходження останніми стажування в судах, 

обґрунтовано необхідність розвитку такого напряму як укладення договорів про 

співпрацю між судами різних інстанцій і різних юрисдикцій із закладами вищої 

освіти та науковими установами. 

9. Запропоновано: 

У Законі України «Про судоустрій і статус суддів»: 

- виключити п. 3 ч. 2 ст. 135; 
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- ч. 11 ст. 155 викласти таким чином: «До штату апарату судів входять 

також секретарі судового засідання, наукові консультанти та судові 

розпорядники. Наукові консультанти повинні мати науковий ступінь кандидата 

юридичних наук (доктора філософії у галузі права) або доктора юридичних 

наук». 

У Положенні про НКР:  

- п.2.1. викласти у такій редакції: «Науково-консультативна рада 

утворюється з числа висококваліфікованих фахівців у сфері права з 

бездоганною репутацією, які погодилися брати участь в її роботі, мають 

науковий ступінь доктора юридичних наук або кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) чи інших галузей знань, основним видом діяльності яких є 

здійснення наукової чи науково-педагогічної діяльності. 

До складу Науково-консультативної ради не можуть входити особи, які 

здійснюють адвокатську діяльність, перебувають на посаді в органах 

прокуратури або на посаді в будь-якому органі державної влади, іншому 

державному органі чи органі місцевого самоврядування». 

- ч. 2 п. 3.6. конкретизувати таким чином: «За сумлінне виконання своїх 

обов’язків і плідну працю члени Науково-консультативної ради можуть бути 

заохочені Головою Верховного Суду шляхом оголошення подяки, 

нагородження почесною грамотою або відзнакою Верховного Суду. Питання 

про заохочення члена Науково-консультативної ради може бути порушено 

суддею Верховного Суду шляхом звернення до Голови Верховного Суду з 

відповідним поданням. Про заохочення члена Науково-консультативної ради 

Голова Верховного Суду видає наказ». 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

А Н К Е Т А 

 

Шановний респонденте! 

 

Просимо Вас висловитися щодо окремих питань наукового забезпечення 

діяльності судів, відповідь на які дасть змогу визначити проблеми, які 

виникають у судовій діяльності. 

Ваша думка для нас важлива та обов’язково буде врахована при 

формулюванні відповідних пропозицій, спрямованих на удосконалення 

досліджуваної сфери. 

Будь ласка, ознайомтеся зі змістом запропонованих питань та оберіть 

варіант відповіді, який є для Вас найбільш прийнятним. Обраний варіант 

виділіть зручним для Вас способом. 

Анкетування проводиться анонімно з метою використання його 

результатів у науково-дослідній діяльності. 

 

Дякуємо за допомогу! 

 

1. Чи потребує діяльність судді наукового забезпечення (супроводу)? 

а) так, обов’язково; 

б) ні; 

в) інколи. 
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2. В яких випадках, на Вашу думку, виникає потреба у науковому 

знанні? 

а) у випадку прогалин законодавчого регулювання спірних правовідносин; 

б) у випадку необхідності застосування аналогії права; 

в) у випадку недостатніх спеціальних знань у судді; 

г) складно сказати. 

 

3. Чи Вважаєте доцільним/потрібним посилання у судових рішеннях 

на наукові джерела? 

а) так, це сприяє аргументації, посилює мотивування судового рішення; 

б) ні, оскільки суддя самостійно оцінює обставини справи та застосовує 

норми права; 

в) це можливо, але у виключних випадках. 

 

4. Ваше сприйняття постаті науковця ґрунтується на: 

а) його публікаційній активності та визнаності у професійних колах; 

б) наявності в особи наукового ступеня чи вченого звання; 

в) його роботі у наукових установах чи закладах вищої освіти. 

 

5. Чи є, на Вашу думку, ефективним для судового процесу інститут 

експерта у галузі права? 

а) так; 

б) ні; 

в) потребує удосконалення; 

г) не мав із ним справи. 
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6. Чи до вподоби Вам підхід Верховного Суду щодо дайджестів судової 

практики? 

а) так, вони актуальні та своєчасні; 

б) так, але повинні застосовуватись і традиційні підходи до узагальнення 

судової практики; 

в) ні, не підтримую такого підходу. 

 

7. Чи повинні, на Вашу думку, у штаті місцевих судів працювати 

наукові консультанти? 

а) так, чому ні; 

б)  ні, для цього недостатньо фінансування; 

в) складно сказати. 

 

8. Чи підтримуєте Ви ідею запровадження конкурсної основи 

формування НКР при Верховному Суді? 

а) так, це сприятиме ефективності її роботи; 

б) ні, існуючий порядок формування себе виправдовує; 

в) порядок формування ні на що не впливає.  

 

9. Чи вважаєте Ви потрібним запровадження платної основи надання 

членами НКР при Верховному Суді наукових висновків з метою їх 

належної мотивації? 

а) так, це найкращий стимул для них; 

б) ні, запровадити механізм оплати їх праці неможливо; 

в) ні, слід шукати альтернативні способи їх мотивації. 

 

10. Чи підтримуєте Ви позицію, відповідно до якої «суддів повинні 

навчати лише судді»? 
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а) так; 

б) ні; 

в) складно відповісти. 

 

 

Щиро вдячні! 
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Додаток Б 

 

Результати 

анкетування суддів щодо окремих питань наукового забезпечення 

діяльності судів1 

 

 

Таблиця Б. 1.  

Чи потребує діяльність судді наукового забезпечення (супроводу)? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так, обов’язково 47 31 

ні 24 16 

інколи 79 53 

 

 

Таблиця Б. 2.  

В яких випадках, на Вашу думку, виникає потреба у науковому знанні? 

Відповідь 
Судді 

 % 

у випадку прогалин законодавчого регулювання 

спірних правовідносин 

94 63 

у випадку необхідності застосування аналогії 

права 

44 29 

у випадку недостатніх спеціальних знань у судді 12 8 

складно сказати 0 0 

 

 

Таблиця Б. 3.  

Чи Вважаєте доцільним/потрібним посилання у судових рішеннях на 

наукові джерела? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так, це сприяє аргументації, посилює мотивування 

судового рішення 

31 21 

                                                           
1 В ході анкетування було опитано 150 суддів 
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ні, оскільки суддя самостійно оцінює обставини 

справи та застосовує норми права 

53 35 

це можливо, але у виключних випадках 66 44 

 

 

Таблиця Б. 4.  

Ваше сприйняття постаті науковця ґрунтується на: 

Відповідь 
Судді 

 % 

його публікаційній активності та визнаності у 

професійних колах 

49 33 

наявності в особи наукового ступеня чи вченого 

звання 

101 67 

його роботі у наукових установах чи закладах 

вищої освіти 

0 0 

 

 

Таблиця Б. 5.  

Чи є, на Вашу думку, ефективним для судового процесу інститут експерта 

у галузі права? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так  9 6 

ні 86 57 

потребує удосконалення 40 27 

не мав із ним справи 15 10 

 

 

Таблиця Б. 6.  

Чи до вподоби Вам підхід Верховного Суду щодо дайджестів судової 

практики? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так, вони актуальні та своєчасні 93 62 

так, але повинні застосовуватись і традиційні 

підходи до узагальнення судової практики 

55 37 

ні, не підтримую такого підходу 2 1 

 

 

Таблиця Б. 7.  
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Чи повинні, на Вашу думку, у штаті місцевих судів працювати наукові 

консультанти? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так, чому ні 79 53 

ні, для цього недостатньо фінансування 15 10 

складно сказати 56 37 

 

 

Таблиця Б. 8.  

Чи підтримуєте Ви ідею запровадження конкурсної основи формування 

НКР при Верховному Суді? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так, це сприятиме ефективності її роботи; 46 31 

ні, існуючий порядок формування себе 

виправдовує 

79 53 

порядок формування ні на що не впливає 25 16 

 

 

Таблиця Б. 9.  

Чи вважаєте Ви потрібним запровадження платної основи надання 

членами НКР при Верховному Суді наукових висновків з метою їх належної 

мотивації? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так, це найкращий стимул для них 11 7 

ні, запровадити механізм оплати їх праці 

неможливо 

25 17 

ні, слід шукати альтернативні способи їх 

мотивації 

114 76 

 

 

Таблиця Б. 10.  

Чи підтримуєте Ви позицію, відповідно до якої «суддів повинні навчати 

лише судді»? 

Відповідь 
Судді 

 % 

так 121 81 
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ні 17 11 

складно відповісти 12 8 
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Додаток В 

 

Результати 

анкетування науковців щодо окремих питань наукового забезпечення 

діяльності судів2 

 

 

Таблиця В. 1.  

Чи потребує діяльність судді наукового забезпечення (супроводу)? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так, обов’язково 21 21 

ні 5 5 

інколи 74 74 

 

 

Таблиця В. 2.  

В яких випадках, на Вашу думку, виникає потреба у науковому знанні? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

у випадку прогалин законодавчого регулювання 

спірних правовідносин 

49 49 

у випадку необхідності застосування аналогії 

права 

39 39 

у випадку недостатніх спеціальних знань у судді 12 12 

складно сказати 0 0 

 

 

Таблиця В. 3.  

Чи Вважаєте доцільним/потрібним посилання у судових рішеннях на 

наукові джерела? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так, це сприяє аргументації, посилює мотивування 

судового рішення 

67 67 

ні, оскільки суддя самостійно оцінює обставини 24 24 

                                                           
2 В ході анкетування було опитано 100 представників наукових установ і закладів вищої освіти. 
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справи та застосовує норми права 

це можливо, але у виключних випадках 9 9 

 

 

Таблиця В. 4.  

Ваше сприйняття постаті науковця ґрунтується на: 

Відповідь 
Науковці 

 % 

його публікаційній активності та визнаності у 

професійних колах 

32 32 

наявності в особи наукового ступеня чи вченого 

звання 

51 51 

його роботі у наукових установах чи закладах 

вищої освіти 

17 17 

 

 

Таблиця В. 5.  

Чи є, на Вашу думку, ефективним для судового процесу інститут експерта 

у галузі права? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так  19 19 

ні 17 17 

потребує удосконалення 63 63 

не мав із ним справи 1 1 

 

 

Таблиця В. 6.  

Чи до вподоби Вам підхід Верховного Суду щодо дайджестів судової 

практики? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так, вони актуальні та своєчасні 42 42 

так, але повинні застосовуватись і традиційні 

підходи до узагальнення судової практики 

55 55 

ні, не підтримую такого підходу 3 3 

 

 

Таблиця В. 7.  
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Чи повинні, на Вашу думку, у штаті місцевих судів працювати наукові 

консультанти? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так, чому ні 37 37 

ні, для цього недостатньо фінансування 26 26 

складно сказати 37 37 

 

 

Таблиця В. 8.  

Чи підтримуєте Ви ідею запровадження конкурсної основи формування 

НКР при Верховному Суді? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так, це сприятиме ефективності її роботи 49 49 

ні, існуючий порядок формування себе 

виправдовує 

33 33 

порядок формування ні на що не впливає 18 18 

 

 

Таблиця В. 9.  

Чи вважаєте Ви потрібним запровадження платної основи надання 

членами НКР при Верховному Суді наукових висновків з метою їх належної 

мотивації? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так, це найкращий стимул для них 83 83 

ні, запровадити механізм оплати їх праці 

неможливо 

0 0 

ні, слід шукати альтернативні способи їх 

мотивації 

17 17 

 

 

Таблиця В. 10.  

Чи підтримуєте Ви позицію, відповідно до якої «суддів повинні навчати 

лише судді»? 

Відповідь 
Науковці 

 % 

так 16 16 
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ні 71 71 

складно відповісти 13 13 
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Додаток Г 

 

Результати 

анкетування працівників апарату суду щодо окремих питань 

наукового забезпечення діяльності судів3 

 

 

Таблиця Г. 1.  

Чи потребує діяльність судді наукового забезпечення (супроводу)? 

Відповідь 
Працівники апарату  

 % 

так, обов’язково 12 12 

ні 31 31 

інколи 57 57 

 

 

Таблиця Г. 2.  

В яких випадках, на Вашу думку, виникає потреба у науковому знанні? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

у випадку прогалин законодавчого регулювання 

спірних правовідносин 

49 49 

у випадку необхідності застосування аналогії 

права 

29 29 

у випадку недостатніх спеціальних знань у судді 3 3 

складно сказати 19 19 

 

 

Таблиця Г. 3.  

Чи Вважаєте доцільним/потрібним посилання у судових рішеннях на 

наукові джерела? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так, це сприяє аргументації, посилює мотивування 

судового рішення 

43 43 

ні, оскільки суддя самостійно оцінює обставини 41 41 

                                                           
3 В ході анкетування було опитано 100 працівників апарату суду 
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справи та застосовує норми права 

це можливо, але у виключних випадках 16 16 

 

 

Таблиця Г. 4.  

Ваше сприйняття постаті науковця ґрунтується на: 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

його публікаційній активності та визнаності у 

професійних колах 

7 7 

наявності в особи наукового ступеня чи вченого 

звання 

56 56 

його роботі у наукових установах чи закладах 

вищої освіти 

37 37 

 

 

Таблиця Г. 5.  

Чи є, на Вашу думку, ефективним для судового процесу інститут експерта 

у галузі права? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так  6 6 

ні 15 15 

потребує удосконалення 47 47 

не мав із ним справи 32 32 

 

 

Таблиця Г. 6.  

Чи до вподоби Вам підхід Верховного Суду щодо дайджестів судової 

практики? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так, вони актуальні та своєчасні 52 52 

так, але повинні застосовуватись і традиційні 

підходи до узагальнення судової практики 

47 47 

ні, не підтримую такого підходу 1 1 

 

 

Таблиця Г. 7.  
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Чи повинні, на Вашу думку, у штаті місцевих судів працювати наукові 

консультанти? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так, чому ні 45 45 

ні, для цього недостатньо фінансування 31 31 

складно сказати 24 24 

 

 

Таблиця Г. 8.  

Чи підтримуєте Ви ідею запровадження конкурсної основи формування 

НКР при Верховному Суді? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так, це сприятиме ефективності її роботи; 9 9 

ні, існуючий порядок формування себе 

виправдовує 

44 44 

порядок формування ні на що не впливає 47 47 

 

 

Таблиця Г. 9.  

Чи вважаєте Ви потрібним запровадження платної основи надання 

членами НКР при Верховному Суді наукових висновків з метою їх належної 

мотивації? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так, це найкращий стимул для них 27 27 

ні, запровадити механізм оплати їх праці 

неможливо 

32 32 

ні, слід шукати альтернативні способи їх 

мотивації 

41 41 

 

 

Таблиця Г. 10.  

Чи підтримуєте Ви позицію, відповідно до якої «суддів повинні навчати 

лише судді»? 

Відповідь 
Працівники апарату 

 % 

так 48 48 
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ні 17 17 

складно відповісти 35 35 

 

Додаток Д 
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Додаток Є 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях: 

1. Холоденко Н.О. Наукове забезпечення судової діяльності: вектори 

реалізації. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Випуск 2 (23). Том 4. С. 

51-56. 

2. Холоденко Н.О. Науково-консультативна рада при Верховному Суді як 

суб’єкт наукового забезпечення його діяльності. Вісник кримінального 

судочинства. 2018. № 4. С. 195-201. 

3.  Холоденко Н.О. Теоретичні основи наукового забезпечення судової 

діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2019. № 4. С.130-137. 

4. Холоденко Н.А. Судебная деятельность как объект научного 

обеспечения. Право и Закон. 2019. № 4. С. 391-398. 

5. Холоденко Н.О. Наукові висновки як форма наукового забезпечення 

діяльності судів. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. № 6-3 (volume 3). 

P. 149-154. 

6. Холоденко Н.О. Система принципів наукового забезпечення судової 

діяльності. Вісник кримінального судочинства. 2020. № 1. С. 80-88. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

1. Холоденко Н.О. До визначення поняття «наукове забезпечення 

діяльності судів». Професійна правнича допомога: сучасний підхід: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (11 грудня 2019 р., м. Київ). К. : Алерта, 2019. С. 

231-233. 

2. Холоденко Н.О. Принцип науковості як вихідна засада наукового 

забезпечення діяльності судів. Актуальні проблеми кримінального права: тези 
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доп. X Всеукр. наук.-теорет. конф., присвяч. пам’яті проф. П. П. Михайленка 

(м. Київ, 22 листоп. 2019 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. С. 349-351. 

3. Холоденко Н.О. Функції наукового забезпечення судової діяльності. 

Актуальні проблеми досудового розслідування та судового розгляду злочинів 

проти статевої свободи та статевої недоторканості дітей, шляхи їх 

вирішення: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19 черв. 2020 р.). Київ : 

Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 420-422. 


