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Вимоги, які ставляться нормативними і методичними документами 

щодо оцінки дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, 

насамперед, стосуються визначення їх актуальності. Вважаємо, що тема 

даного кандидатського дослідження є насправді актуальною виходячи з 

наступного.

Основною метою судової реформи є забезпечення становленн. 

незалежної судової влади, розв’язання головних завдань держави 

визначених Конституцією України та законами України щодо гарантій і 

принципів розвитку та утвердження судової системи, створення умов для 

ефективної діяльності судів, спрямованої на забезпечення належного захисту 

конституційних прав і свобод людини та громадянина, порушених або 

оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів підприємств та 

організацій.

Для досягнення цієї мети повинні бути створені належні передумову, 

жятимуть підвищенню авторитету судової влади, утвердженню 

йності судів і незалежності суддів, практичній реалізації вимог 

туції України щодо забезпечення судового захисту прав і свобод

які сп 

самості 

Консти

громадян, створення державою належних організаційних, фінансових і 

матеріально-технічних умов для функціонування судової системи, що



ґрунтуються не лише на суто правових гарантіях, а й на засадах ц
І

організаційного та наукового забезпечення.

У зв’язку з цим, наукова робота Холоденко Наталії Олександрівни, 

яка присвячена дослідженню організації наукового забезпечення діяльності 

судів є актуальною

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

науковими програмами, планами. Дисертація виконана на кафедрі 

судоустрою, прокуратури та адвокатури Львівського університету бізнесу

права в межах НДР «Судоустрій, прокуратура та адвокатура 

євроінТеграційцому вимірі». Тема роботи затверджена Вченою радого 

Львівського університету бізнесу та права (протокол № 5 від 15 грудня 2015 

року).

На цих підставах заслуговує схвалення визначення дисертанткою метою 

її робрти «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» (с.18).

У цьому контексті цілком виправданими є завдання, які здобувач«|а 

поставила для досягнення вказаної мети: 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
і і

діяльності судів; окреслити перспективи розвитку наукового потенціад 

судової влади; визначити ефективні шляхи оптимізації взаємодії судів 

науковців; сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо 

вдосконалення нормативних актів, що регулюють питання організації 

науковЬго забезпечення діяльності судів (с.18).



Йідповідно до поставлених завдань дисертаційної роботи об’єкт та 

предмет дослідження визначені правильно.

Сформульовані в дисертації та публікаціях (наукових статтях, тезах 

наукових доповідей) Н.О.Холоденко наукові положення, висновки, 

рекомендації в цілому є обґрунтованими і переконливими. 

Обґрунтованість, наукових положень, висновків і рекомендацій обумовлена
І ' 'чітким визначенням авторкою мети та завдань, об’єкта і предмету 

дослідження, забезпечена застосуванням загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового дослідження, зокрема, діалектичного методу, методу 

системного аналізу, системно-структурного методу; методу абстрагування та 

узагальнення, логіко-семантичного методу, формально-юридичного методу, 

методу класифікації, статистичного і соціологічного методу (с. 18-19).

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації
І

ґрунтуються на міжнародно-правових документах, законах та підзаконнц^ 

нормативно-правових актах України, актах локальної нормотворчості органів

судової

Те

влади.

зретичне 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 (с.19).

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 

апарат) та 100 наукових і науково-педагогічних працівників (с.20, 221-227). 1 

Ефведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у 

питаннях, що досліджувалися, та забезпечує належний рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться 

в дисертації

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

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



що дфна дисертаційна робота є комплексним дослідженням організації 

наукового забезпечення діяльності судів в світлі останніх реформаційних 

тенденцій у судовій системі України і державному апараті в цілому та 

обумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.

Окрему увагу слід звернути на апробацію результатів 

дисертаційного дослідження, які доповідались та обговорювались на 

міжнародних науково-практичних конференціях. Основні положення та 

висновки, які містяться в дисертації, повно і всебічно відображено у 9 

наукових публікаціях, серед яких: 4 - у  виданнях, включених МОН Українй
II |

до переліку наукових фахових видань із юридичних наук, 2 - у  фахових 

виданнях іноземних держав та 3 -  у збірниках тез доповідей на науково- 

практичних конференціях (с.23-24).

Дослідження дало змогу вирішити наукове завдання щодо організації 

наукового забезпечення діяльності судів та сформулювати висновки й 

пропозиції, що відповідають вимогам наукової новизни.

Публікації Н.О.Холоденко за темою дисертації та автореферат 

відображають зміст основних положень дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед в тому' 

що дисертантка в цілому вирішила наукове завдання, що полягає у 

визначенні поняття «наукове забезпечення діяльності судів», його мети та 

характерних рис.

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 спрямовані 

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

у процесі пізнання різних зрізів реальності, на яких сфокусований суд (с.42). 

Дисертанткою було 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



праців

межах

У

шків суду завдяки науковому доробку, що спрямовується до суд>[ 

наукового забезпечення діяльності судів, 

роботі окреслено та охарактеризовано принципи наукового 

забезпечення діяльності судів.

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 (с.56-57).

Дисертанткою удосконалено класифікацію суб’єктів науковогс 

забезпечення діяльності судів, а саме поділено їх на: 1) зовнішніх: (а 

міжнародного масштабу (КРЄС, Венеціанська комісія, ЄСПЛ) і (б’ 

національного масштабу (наукові установи та організації, аналітичні центр]« 

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

наукові консультанти (с.81).

У науковій праці окрему увагу приділено класифікації судової 

діяльності як об’єкта наукового забезпечення і виділено: 1) процесуальну 

діяльність -  правосуддя. ЩО ІЛІЙПИПСДДІ ШШВШШШШ €ЯШЯШШ ш  щ и т  

визначеною законодавством процедурою: 2) пазшфопесуальну щЯШ Ш Ш  

яка здійснюється у суді, і до якої долучаються різні його представники,
істатус 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 (с.108).

Авторкою 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 ста 

організ 

письмо

усом останнього: - процесуальна; - організаційно-процесуальна; 

аційна; 3) за формою об’єктивації результатів діяльності: - усні; 

ві (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 членів 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 (с. 144-145).

Окрему увагу приділено шляхам розвитку статусу НКР та наукового 

консультанта суду. Запропоновано, щоб ДСАУ розробила та затвердел 

типову посадову інструкцію наукового консультанта, яка б акумулювал 

з ні права, обов’язки, підстави та міру відповідальності науковозагаль

консультанта суду, критерії оцінювання його наукової активності

гр

та

відпоЕїідні заохочення, незалежно від його рівня у системі судоустрою (с.167- 

168). !

Де основні, але далеко не всі наукові положення, запропоновані 

дисертанткою щодо вдосконалення організації наукового забезпечення 

діяльності судів.

Разом з тим, вже перелічених вище положень достатньо д|ід 

характеристики дослідження як оригінального.

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою, предметом та 

задачами дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, які 

включають 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Аналіз запропонованої дисертанткою структури її дослідження 

дозволяє відмітити її внутрішню єдність та спрямованість на логічне і 

послідовне розкриття обраної для дослідження проблематики на 

теоретичному, ^нормативному та правозастосовному рівнях.

Перший розділ «Теоретичні засади наукового забезпечення діяльносгН

судів» складається з трьох підрозділів, які послідовно розкривають



концеЬтуальні засади наукового забезпечення діяльності судів з урахуванням 

системного підходу.

Авторкою розкрито поняття, зміст та мету наукового забезпечення 

діяльності судів на підставі системного аналізу різноманітних галузевих 

підходів до розуміння термінів «забезпечення», «організаційне
І І

забезпечення», «інформаційне забезпечення» у контексті діяльності судів і з
1урахуванням сучасного уявлення про змістовне навантаження категорії 

«наука» з’ясовано зміст поняття «наукове забезпечення діяльності судів» та 

надано авторську дефініцію (підрозділ 1.1.).

В окремий підрозділ виділено принципи наукового забезпечення 

діяльності судів, що містить характеристику основних принципів наукового 

забезпечення діяльності судів (підрозділ 1.2.).

Йтруктуровано та охарактеризовано існуючі напрями наукового 

забезпечення діяльності судів. Обґрунтовано доцільність їх розмежування ]з 

урахуванням відповідних рівнів наукового забезпечення діяльності судів 

зовнішнього та внутрішнього (підрозділ 1.3.).

У другому розділі «Система наукового забезпечення діяльності судіїв» 

виділено три підрозділи, в яких проаналізовано елементи системи наукового 

забезпечення діяльності судів.

Визначено поняття «суб’єкти наукового забезпечення діяльності судів» як 

суб’єктний склад системи наукового забезпечення діяльності суддів крізь 

призму людського ресурсу -  науковців -  осіб, які мають науковий ступінь або 

вчене звання.

Класифіковано ключових суб’єктів, які здійснюють науксц 

забезпечення діяльності судів, з урахуванням його рівнів (зовнішнього ін 

внутрішнього) (підрозділ 2.1.).

Дисертанткою розкрито авторське уявлення про зміст поняття судової 

діяльності як об’єкта наукового забезпечення. Зауважується, що поняття 

судової діяльності не обмежується лише здійсненням правосуддя, а й 

включає в себе інші види діяльності, що здійснюється у суді, зокрема, й 

організаційного характеру (підрозділ 2.2.).



У дисертаційній роботі окремо охарактеризовано форми наукового 

забезпечення діяльності судів, вихідним положенням для розмежування та 

класифікації яких, є констатація процесуального (формального) та 

позапроцесуального (неформального) способів такого забезпечення

(підрозділ 2.З.).

Третій розділ «Напрями удосконалення наукового забезпеченая
і . . ! І

діяльності судів» передбачає два підрозділи, що розкривають авторське 

уявлення про розвиток досліджуваної сфери.

Проаналізовано шляхи розвитку статусу НКР та наукового консультанта

суду. Зокрема, підтримано та розвинуто ідею щодо запровадження конкурсної
.

основи формування НКР, що відповідало б і підвищило її статус як органу 

громадського контролю. Підкреслено, що 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 (підрозділ 3.1.)

Висвітлено питання розвитку ефективної взаємодії суду і науковців як У 

процесуальній, так і позапроцесуальній сфері (підрозділ З.2.).

Оцінюючи структуру дисертації Н.О. Холоденко та зміст 

структурних частин, слід відмітити, що дисертаційне дослідження 

побудрване як система, необхідна не лише для вирішення поставлених на 

початку дослідження завдань, але і для досягнення окресленої мети 

дослідження, ^акий підхід дисертантки є цілком правильним і заслуговує 

схвалення.

Робота викладена на високому мовно-літературному рівні.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дисертаційне 

дослідження Н.О. Холоденко має теоретичне і практичне значення.

Результати дисертаційного дослідження мають прикладний характер і 

можуть використовуватися за різними напрямами діяльності, зокрема в:



спірні.

-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;

-науково-дослідній сфері -  для подальшого розвитку теоретичних 

положень у сфері організації наукового забезпечення діяльності судів;

-навчально-методичній сфері -  при підготовці підручник|ір 

навчальних і навчально-методичних посібників, а також при викладанН: 

таких дисциплін, як: «Судоустрій України», «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Адміністрування в суді» тощо;

—у  практичній сфері -  для удосконалення організації діяльності судів.

Зрозуміло, що не зі всіма науковими положеннями і висновками у 

дисертації можна беззастережно погодитись. Це дисертаційне дослідження, 

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

недостатньо аргументовані положення, в усякому разі -  з точки 

зору Офіційного опонента. Це, власне, й стане предметом дискусії під *іас 

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

, потребують або додаткової аргументації, або спеціальних поясненії 

захисту дисертації.

1.1 Розкриваючи питання напрямків наукового забезпечення діяльності 

судів (підрозділ 1.3.) авторка зазначає, що наукові дослідження є цінним 

джерелом і орієнтиром для суддів в умовах бурхливого нормотворення, 

правовйх колізій, суперечливого законодавства та двозначності змісту його 

положень. Свідченням, проявом і доказом того, як наукові дослідження 

впливають на будову діяльність є цитування наукових джерел у рішеннях 

суду (с.60-61). Далі по тексту підрозділу 1.3. дисертаційного дослідженця 

наводяться приклади судових рішень Верховного Суду у складі колегій 

касаційних судів та Великої Палати Верховного Суду, в яких містяться 

посилання на наукові дослідження.

Загалом погоджуючись з важливістю застосування доктрини права задля 

заповнення прогалин, які виникають під час правозастосовного процесу

погляд 

під час



(розгляду справи і прийняття судового рішення), слід відмити певні 

побоюЕ ання з цього приводу.

Так, процесуальними кодексами чітко визначено, які джерела прав 

застосовуються судом під час прийняття рішень (стаття 7 КАС Україні), 

статті 8, 9 КПК України, стаття 11 ГПК України, стаття 10 ЦПК України). 

Процесуальне законодавство України надає можливість суду, у разі 

відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, застосовувати 

закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності 

такого закону виходити із конституційних принципів і загальних засад права 

(аналогія права).

Можна стверджувати, що існує необхідність визначення місця правової

доктрини в українській правовій системі, надання цьому джерелу певної
,

юридичної сили та забезпечення цим обов’язковості реалізації положень, що 

містяться в доктринах.

Водночас, без чіткого закріплення ролі наукової доктрини на 

законодавчому рівні, така форма вираження, нова традиція написання

судовиіХ рішень і тренд, як вказує сама авторка у висновках до розділу 1 

дисертаційного дослідження, може призвести до нехтування нормами 

законодавства України та знівелювати досягнення у формуванні судо^рї 

практики

підтримуємо позицію авторки, з посиланням на фахівців!2. Цілком У
сфері застосування практики ЄСПЛ, що популярність цитування рішень 

ЄСПЛ національними судами з часом набрала таких обертів, що 

перетворилася в антитенденцію. Інколи це виявляється у використанні цитат 

із рішЬнь ЄСПЛ, які були сформульовані Судом за принципово інших 

обставин або таких, які обґрунтовують інші правові висновки, яких досяг 

Суд. Часто можна побачити посилання на рішення ЄСПЛ без контексту самої

норми

контекі

Конвенції, яка має застосовуватися, або без самого фактичне |р

сту рішення. Довільне трактування таких цитат, які іноді II
відображають саму правову позицію ЄСПЛ, закріплену у справі, досить



часто має місце навіть без ознайомлення з повним текстом рішення ЄСПЛ 

(с.86-87).

Водночас, враховуючи масштаби цитування рішень ЄСПЛ 

національними судами, під час прилюдного захисту дисертанті!) 

пропонується висловити свої власні пропозиції щодо врегулювання ситуації і  

довільним трактуванням позиції ЄСПЛ у судових рішеннях. Чи має право 

національний суд без знань мови (англійської, французької або мови країни 

проти якої була подана скарга до ЄСПЛ) використовувати практику ЄСПЛ

як джерело права у випадках відсутності офіційного перекладу на українську
„

мову?

3. розділ 3 має назву «Напрями вдосконалення наукового забезпечення 

діяльності судів», водночас надані авторкою пропозиції стосуються 

здебільшого вдосконалення роботи НКР при Верховному Суді, вимог др 

кандидатів у НКР та порядку погодження таких кандидатур. Що стосуєтьс^і 

статусу наукового консультанта суду, авторка констатує, що така посада 

практично існує лише у Верховному Суді та вищих спеціалізованих судах.

У роботі наведено пропозицію, 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 (с.167).

Піл час публічного захисту авторка повинна надати практичці 

рекомендації щодо доцільності існування такої посади в місцевих. т|а 

апеляційних судах, розкрити основні функції, посадові обов’язки такої 

штатної одиниці для покращення якості судових рішень та строків розгляду 

справ.

У межах розкриття розділу 3 доцільно також було висвітлити питання 

?ння взаємодії у сфері наукового забезпечення між судами всіх 

спеціалізацій та інстанцій з метою єдності судової практики, зменшення 

кількості скасованих рішень у зв’язку зі зміною практики застосування тих 

чи іншфс норм законодавства судами вищестоящих інстанцій, що значнр 

підвищать довіру суспільства до судової системи.

покращеі



4.Потребує окремої уваги пропозиція дисертантки виключити зі статт 

135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» пункт 3 частини другої, 

яким передбачена доплата судді за науковий ступінь.
і

Такий висновок, з точки зору офіційного опонента, потребує 

додаткової аргументації дисертантки з огляду на наступне.

Понперше, аналіз цього питання виходить як за межі підрозділу 3.2. 

розділу 3 дисертаційного дослідження «Вектори оптимізації взаємодії судір 

та науковців», так і не відповідає меті та завданням всієї роботи і стосуєтьс 

здебільшого забезпечення суддів.

По-друге, для внесення таких змін необхідно проаналізувати і 

нормативно-правові акти, які регулюють питання отримання працівниками 

інших органів державної влади відповідних доплат за наукове звання доктора 

та кандидата наук, враховуючи наведені аргументи в частині пропорційного 

перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього 

суспільства

По-третє, слід відмітити, що склад викладачів-тренерів НШС1/| 

здебільшого формується з числа суддів, які мають вчене звання кандидат 

або доктора наук. Враховуючи незначні кошти, які виділяються н 

викладацьку діяльність у НШСУ, передбачені доплати до посадових окладіів

є стимулюючим фактором за додаткове навантаження.

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації 

положецня не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при 

оцінці га захисті дисертаційного дослідження. Разом з тим, для нас є 

доведеним фактом, що дисертаційне дослідження Н.О. Холоденко заслуговуй 

уваги представників правової науки і освіти, суддів, інших представників 

юридич ної професії.

Вищевикладене дає підставу для такого узагальненого висновку 

дисертаційне дослідження Холоденко Наталії Олександрівни 

«Організація наукового забезпечення діяльності судів» відповідає 

науковій спеціальності 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.



Воно с самостійним цілісним і завершеним монографічний 

дослідженням, яке вирішує актуальну для правової науки проблему 

організації наукового забезпечення діяльності судів, виявлення 

теоретичних прогалин і практичних проблем, а також  формулювання 

наукою  обґрунтованих положень, висновків і пропозицій, спрямованих 

на її удосконалення. Дисертаційне дослідження відповідає вимогам 

пунктів 9, 11, 12 Порядку присудження наукових ступенів,

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 рід 2 

линия 2013 року, а його авторка -  Н аталія О лександрівна Холоден ко 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

А.В. Ш евченко
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
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імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.)

ВІДГУК
офіційного опонента 

на дисертацію Холоденко Наталії Олександрівни 
“Організація наукового забезпечення діяльності судів”, поданої на! 

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

Вив

що автором проведено ґрунтовний науково-правовий аналіз теми дослідження

актуальн

правової

■іення поданої на рецензування дисертації дає підстави стверджувати,

ої в теоретичному та практично-прикладному плані, а сформульовг 

рекомендації, пропозиції і висновки, становлять наукову новизну і можуть бу 

предметом обговбрення.

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Розвиток сучасної 

системи України відбувається під впливом найкращих європейських 

правових стандартів, серед яких вагоме значення має ефективне правосуддя як 

запорука належної реалізації прав і свобод людини та громадянина, важлива 

ознака правової демократичної держави. У цьому контексті проводиться і

реформування вітчизняної судової системи, яка спрямована на забезпеченії
- ♦ 1 

стабільності та верховенства права, рівних можливостей учасниі

процесу, гарантування захисту їхніх інтересів, піднесення престижу

правової

судового та

авторитету судової влади, відновлення довіри до неї і окремих громадян 

суспільства загалом.

Проте, як відзначають сучасники, процес змін, удосконалення 

функціонування судової системи відбувається доволі повільно. Такий висновок 

обґрунтовується досить низьким на даний час рівнем довіри до судової 

системи, легітимності її рішень, неефективністю певних процесів та судових 

процедур. Цьому є багато пояснень. Але одним із них, безумовно,, є слабкі*
НАЦІОНАЛЬНИЙ У И Є Є Р С  
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фундаментальна база, яка має буте першоосновою будь-якої стратегії реформи 

Адже не є відкриттям, що розвиток соціальних інститутів, до яких в тому 

числі відноситься і судова системи, здійснюється за певними законами (в сенсі 

алгоритму розвитку), традиціями, знання і розуміння яких сприяє 

прогнозуванню в високим рівнем вірогідності наслідків тих чи інших 

реформаційних кроків. Крім того, особливістю соціальних систем є їх розвиток 

та функціонування не ізольовано, а у взаємодії та взаємовпливі з іншими 

соціальними системами державного механізму та суспільним середовищем. 

Знання таких законів (розвитку, взаємодії), досвіду інших країн з урахуванням 

впливу на цей досвід національних чинників, може забезпечити побудову 

власної, унікальної, з урахуванням вітчизняних чинників дорожньої карти 

судової реформи, яка забезпечить її успішність в сенсі досягнення бажаної мети

-  станов 

«знання» 

кроки не

лення сильної та ефективної судової влади. Але ключовим є саме 

. Хаотичні, популістичні, пролобійовані вузьким інтересом рішення та

ПОздатні заоезпечити досягнення вищезазначеного, загальнокорисно 

соціального результату. Адміністратором, храт-тителем «знань» є наука -  саме 

сфера людської діяльності, основним напрямком діяльності якої і 

ння, опрацювання, аналіз, класифікація, моделювання існуючі 

відомостей та прогнозування доведених, підтверджених та апробованих 

результатів того чи іншого напрямку суспільної діяльності. Тому вважаю, щоІ
саме наукові знання формують фундамент будь-якої успішної соціальної 

діяльності. І судова діяльність не є виключенням.

Тому з викладеної точки зору, заявлена тема наукового аналізу Холоденко 

Н.О., безумовно, викликає інтерес. А в умовах недосягнення оптимальної (йи

може навіть ідеальної з точки зору суспільного уявлення) моделі судової влади,
I

тема дисертації є надзвичайно актуальною.

Ступінь обгрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у  дисертації, обумовлені 

наступними факторами:



1) критичним аналізом положень діючого законодавства України про 

судоустрій і статус суддів, внутрішніх нормативних джерел щодо 

функціонування науково-консультативних рад при судах, міжнародно-правових

актів;

2)

консулы 

впливу н

3)

системним підходом до аналізу практики функціонування науково- 

ативних рад при судах, природи науково-правових висновків, їх 

а судову практику;

системним підходом до аналізу практики роботи проектних груп з| 

напрацюЬання гіРоектів зм*н Д° законодавства, що регулюють питання 

судоустрою та судової діяльності;

4) застосуванням дослідницьких методів класичної теорії, що дало 

можливість отримати науково-обґрунтовані висновки та теоретичні положення;

5) вивченням достатньої кількості наукових робіт із міжнародного та 

європейського права, процесуального права, теорії судоустрою;

6) використанням під час проведення даних емпіричних досліджень,

здійснених як професійними вітчизняними організаціями та соціологічними 

службами, так і проведеного самостійно опитування;

7) підтвердження теоретичних висновків емпіричними знаннями, 

отриманими на підставі узагальнення судової практики, демонстрація н 

трансформації під впливом наукової думки тощо.
і! і

Зазначене дає підстави для висновку, що результати дисертаційного 

дослідження Холоденко Н.О. є науково обґрунтованими, адже в роботі, що 

рецензується, комплексно опрацьовано достатньо широкий спектр проблем, 

пов’язаних із науковим забезпеченням діяльності судів як складового елементу 

їх організаційного забезпечення; шляхів та напрямів вдосконалення 

нормативного закріплення та практики використання доробок системи«  

наукових знань в!судовій діяльності; оптимізації діяльності суб’єктів наукового 

забезпечення судіів; вдосконалення понятійного апарату, що використовується

судовим правом, що дозволило автору висловити ряд слушних пропозицій



щодо підвищення ефективності використання наукового потенціалу в

належному забезпеченні функціонування судів.

Автором, на мою думку, правильно та чітко визначено об’єкт, предмет,

методи, мету і задачі дослідження. Методологічну основу роботи становлять 
.різнопланові загальионаукові та спеціальні методи наукового пізнання, що

і І І
забезпечило обґрунтованість отриманих результатів дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає насамперед у тому, що
т

дисертація продовжує наукові напрацювання в сфері належного 

організаційного, зокрема інформаційного, забезпечення діяльності судів, 

підвищення якості судових рішень, в тому числі і стандарту єдності судової

практик^ в цілому, доктрини побудови стратегії успішної судової реформи 

цілому. Зокрема* автором комплексно проаналізовані, систематизовані 

отрималй подальщий розвиток науково-теоретичні засади організації наукового 

забезпечення діяльності судів, її зміст та механізм реалізації та сформульовано 

власне бачення напрямів удосконалення цього напряму організаційного 

(зокрема] інформаційного) забезпечення діяльності судів. У системному 

взаємозв язку, результати дисертаційної роботи можуть вплинути на 

удосконалення організації роботи суду, оптимізацію взаємодії суддів із 

науковцями, підвищити якість судових рішень та ефективність функціонування 

судової влади в цілому.

При цьому; цінним у даному дослідженні є те, що за текстом Цобот 

постійно приділяється увага шляхам набуття нового теоретичного знання або 

уточнення наявного, та емпіричному підтвердженню сформульованих 

висновків. Зокрема, 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; кадровий напрям; напрям наукового консалтингу; інформаційп 

. аналітичний супровід). Здійснено класифікацію форм та функцій науково



забезпечення діяльності судів. Перші, зокрема, класифіковано 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 

офіційнгім або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, 

доктриною у відповідній іноземній державі; - науковий висновок членів НКР 

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

Верховним Судом його позапроцесуальних повноважень, науково-аналітичн 

матеріали наукових консультантів; 5) за джерелом використання наукова^ 

ресурсу: - зовніпіні; - внутрішні. Функції ж наукового забезпечення діяльноет 

судів класифіковано на: просвітницьку, гносеологічну (пізнавальну)

аксіологічну (оцінюючу), прогностичну, інформаційну, контрольні; 

превентивну, комунікативну, зворотного зв’язку.

Таким чином застосування методів узагальнення та класифікації 

дозволило системно та з наукової точки зору поглянути на процес наукового 

забезпечення діяльності судів, його зміст, інструменти, оцінити потенціал? 

виявити прогалини та недоліки та запропонувати шляхи їх усунення з мет<рн: 

удосконалення складової організаційного забезпечення діяльності судів.
і .іСвої міркування авторка ґрунтує на досить репрезентативній о 

попередніх наукових робіт з різних наукових спеціальностей, нормативних 

джерел різної юридичної сили та значення, результатах професійних 

емпіричних досліджень з питань, які розглядаються в роботі, що підсилило 

обгрунтування її власних висновків та дозволило авторці отримати нові наукові 

результати у виді наукових висновків про цілісну концепцію наукового 

забезпечення діяльності судів.



Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності в цілому. 

Структура дисертації є цілком логічною. Спочатку здійснено ревізію наукових 

п і д х о д і е , позицій щодо питань, дотичних тематиці дослідження; викладено 

методологію дослідження з обгрунтуванням доцільності використаних методів 

та отриманого результату. Потім зосереджено увагу на понятійному апараті, 

який є основоположним для тематики дисертаційного дослідження, зокрема

наведено поняття «наукового забезпечення діяльності суду», визначено його
.  . '

мету, характерні риси та принципи; досліджено напрямки наукового

забезпечення діяльності судів; визначено суб’єктний склад наукового 

забезпечення діяльності судів, форми та способи їх діяльності в залежності від 

об’єкта наукового забезпечення діяльності судів. І на останок оцінюється 

іерспективи розвитку наукового потенціалу судової влади; висловлюється 

ачення способів оптимізації взаємодії судів і науковців.власне о

Цінним з точки зору реальних здобутків роботи є конкретні пропози Ції

щодо вдосконалення нормативних актів, що регулюють питання організації 

наукового забезпечення діяльності судів, що підтверджується листом Комітету 

Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 

діяльності № 04-18/12-996 від 04 червня 2018 р.)

Таким чином побудова дисертаційного дослідження та обгрунтування 

основних понять, що використовуються в роботі, виконані, насамперед, за 

допомогою діалектичного методу як загальнонаукового методу пізнання 

соціально-правових явищ у контексті їх розвитку, змін і суперечностей.

Робота характеризується системністю, послідовністю та логічністю 

викладення матеріалу, обґрунтованістю основних висновків та власної позиції

доступи ОМістю для сприйняття. Визначення та дефініції будувалися дисертант 

на методологічній основі формальної логіки із застосуванням дедуктивного 

методу (аналізу) та індуктивного методу (синтезу) вказаних визначень. Завдяки 

формально-логічному конструюванню та принципам діалектики дано цілісне 

визначення кожного з понять у розвитку і в прояві всіх, відзначених при аналізі, 

окремих (суперечливих) сторін. Системно-структурний аналіз надав



можливість визначити систему та зміст гарантій, ознак, принципів науковйгіо 

забезпечення діяльності судів та ступінь правової визначеності. Послідовії 

використання порівняльно-правового методу дозволило дослідити та порівняти 

вироблені практикою й тривалим розвитком зарубіжних інституцій щодо 

наукового забезпечення функціонування судової влади. Логіко-семантичний 

метод дозволив сформулювати понятійний апарат, що є важливим для даного 

наукового дослідження, та в цілому для теорії судового права,

Отже, дисертаційна робота Холоденко Н.О. “Організація наукового

забезпечення діяльності судів є завершеною науковою працею, в яКІН 

1вирішене поставлене наукове завдання відповідно до обраної тє|ф 

дослідження.

Значення дисертаційної роботи для науки і практики  поляг ає в тоУ\,

що сформульовані та обґрунтовані в дисертації висновки, конкретні пропозиції 

та рекомендації можуть бути використані для вдосконалення чинного 

судоустрі йного та процесуального законодавства України в контексті 

підвищення якості судових рішень, передбачуваності та прогнозованості 

судової практики; оптимізації взаємодії науки та судової діяльності; 

удосконалення організаційних засад забезпечення (наукового) діяльності судів.

мщ 

в

Результати дослідження, що отримані в роботі, можуть стати корисниі
при написанні відповідних підрозділів навчальних посібників та підручникі 

курсів "Судове право”, “Судоустрій України”, “Організація судової влади в

Україні”, “Адміністрування в суді” в процесі викладання цих навчальних
|

дисциплін, а особливо дискусійні положення дисертаційного дослідження 

слугуватимуть базою для подальшої науково-дослідної роботі студентів, 

слухачщ, аспірантів закладів вищої освіти юридичного профілю.

повноту викладення наукових положень, висновків і рекомендацій.Пре

сформульованих у  дисертації, свідчить та обставина, що результі 

дисертаційного Дослідження відображені у 9-ох наукових працях, зокрема, у 

ти наукових статтях у фахових виданнях із юридичних наук та 3-ох те 

виступі^ на науково-практичних конференціях. Структура автореферату

б-

ах



повністю відповідає структурі тексту дисертації, його зміст відбиває осно З, Ні

положення та результати дослідження, які наведені в тексті дисертації 

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам.

Разом з тим, у  роботі мають місце дискусійні положення, які 

полягають у  такому:

. На сторінках 24-42 дисертації авторка опрацьовує семантичний 

науковий матеріал з метою формулювання базової для її дослідження дефініції. 

Погоджуємося, що наукове забезпечення діяльності судів є складним явищем, 

що передбачає цілий механізм взаємодії декількох елементів. Аналізуючи

існуючі теоретичні підходи, відкидаючи ті з них, які з п точки зору
І

неповними, або їїавіть помилковими, та обирає теоретичну базу для власно 

дослідження, ґрунтуючись на висновках Н.В. Глинської та В.А. Раци. !І 

погоджуємося, що це був досить обгрунтований вибір. Зокрема, ми поділяє)* 

точку зозу, 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 

ності (Глинська Н.В.) та, що «забезпечення» як системне явище, щочи закої 

визначає 

передба 

(судову

ефективність організації діяльності суду та найбільш узагальнене 

ае такі елементи як: суб’єкт впливу (невизначене коло), об’єкт вплив> 

діяльність), процес впливу (діяльність), засоби впливу (інформації!

технології) та мету (результат) впливу (інформація) (В.А. Раца). І в першому, і
І І

другому підході одним із основних елементів дії з забезпечення діяльності 

(суду) є -  мета (або результат), що є справедливим та вказує на

цілеспрямований вплив на об’єкт забезпечувальної (зокрема, наукової)

діяльності. І дисертантка також це відмічає. Проте. Ми категорично не

погоджуємося зі сформованою Холоденко Н.О. метою наукового забезпеченні 

діяльності суду як «отримання та надання для використання в праце 

судочинства чи і інших сферах діяльності суду спеціального знання, 
трансформується та розвивається в процесі пізнання явищ, практик, теор



та 

погляд, 

бажання 

суб’єкта

аиц

РУ

будь-яким чином дотичних до сфери реалізації правосуддя». На наї 

мета будь-якого цілеспрямованого впливу на будь-який об’єкт 

його трансформації у позитивну, більш оптимальну, з точки зс 

впливу, форму, підвищення його результативності та ефективності, 

порівнянні з етапом, коли об’єкт був без такого цілеспрямованого впливу. 

Тобто вСі зусилля цілеспрямованого впливу спрямовані на об’єкт, а не на 

інструменти впливу. На наш погляд «спеціальні знання», «інформація» - це 

лише інструменти цілеспрямованого впливу наукового забезпечення, а бажаний 

результатом такого впливу може бути -  підвищення якості судових рішень

можна сі

через належне наукове обґрунтування. Оскільки істина в науці єдина ( 

єдність можлива лише через недосконалість емпірики, теорії, методології),

казати, що наукове забезпечення діяльності суду є і одним із механізм а

не

с

забезпечення єдності судової практики. І далі можна побачити і біль

глобальний вплив: належне обґрунтування судових рішень -  єдність судової

практики -  передбачуваність судової практики -  панування верховенства права

-  легітимність судової влади-зменшення навантаження на суди-більше часу у

суддів дйя написання якісних судових рішень і т.п. Ось взаємодія, циклічність і

зворотній зв'язок, про який каже дисертантка. Але всі ці дії мають глобальну

мету -  підвищення ефективності діяльності суду. Не може бути метфо

наукового забезпечення діяльності суду надання «спеціального знання». І|Де

може бу"и метоф розвитку науки, адже продукувати нове знання, спеціаль

знання є саме її функцією. А функцією суду є здійснення правосуддя. І саме їїа

покращення здійснення цієї функції і має бути спрямовані зусилля всіх
*

інституцій -  і суддів, і науковців, адже це загальний, суспільно бажанийІ
результат.

2. У підрозділі 1.3 роботи дисертантка аналізує напрями наукового 

забезпечення діяльності судів, і хоча вона вірно виділяє зовнішній та 

внутрішній рівні наукового забезпечення судів, проте, з нашої точки зору, 

значно звужує саме зовнішній рівень. На наш погляд, це обумовилось сам 

звуженим підходом до розуміння «діяльності судів». Фактично як ЗОВНІШНІ]

'9 !

не



рівень розглядається наукова діяльність суб’єктів, які знаходяться поза штатом
. І

суду, 1 я|ка так чи інакше впливає на наукове забезпечення діяльності суддів. На 

'ляд, таке звуження предмету дослідження призвело до того, що не булонаш пог.

досліджено впливу наукового потенціалу на формування загальнодержав) 101

стратеги! розвитку судової системи. Між тим, науковці залучаються до роботи 

різних Конституційних комісіях (Конституційних Асамблеях), Комісія По 

правовій (судовій) реформі і т.п. органах, утворених центральними органами 

влади. І фактично така робота також може бути оцінена як загальний науковий 

вплив, наукове забезпечення (адже процесуальні кодекси також розробляються 

за участі науковців) діяльності судів в цілому, як соціальної системи, а не лише 

суддів пби здійсненні правосуддя.

цікавий

•4а сторінках 60-67 роботи дисертантка звертає увагу на такий дово, 

«новий тренд у  судовому правозастосуванні, що відображ

л

d/cl

глобальний вплив науки на діяльність суду», як цитування наукових джерел

рішення^ суду. Дисертантка демонструє цікаву емпірику з цього питання 

порушує чимало питань дискусійного характеру. Проте ми не побачили У 

власної (жінки такого «нового тренду», окрім зауваження, що «аналізований 

напрям йаукового забезпечення діяльності судів є специфічним» (с. 67). На 

мку, доречність використання в якості мотивування власної позиції 

ня наукових джерел» є доволі спірною практикою. І, на наш погляд,

нашу ду 

«цитував 

судове р 

наукові

ішення £ не тим місцем, де мають «сперечатись» наукові доктрш-ш 

іозиції Ькремих вчених, особливо, якщо зважити на специфічніші

правничої науки. Тому під час захисту роботи, хотілось почути власну дум

дисертантки з належною аргументацією щодо етичності та допустимост 

використання суддею при викладенні мотивів ухвалення відповідного рішення 

інформації (знання, доктрини), викладеному у науковому чи навчальному 

виданні

4. Досліджуючи в підрозділі 2.1 роботи систему суб’єктів наукового 

забезпечення діяльності судів, дисертантка пропонує досить цікаву систему, 

оригінальний підхід до визначення впливу, ролі кожного з суб’єктів на наукозіе



забезпечення діяльності суду. Але разом із тим, ключову функцію з наукового 

забезпечення діяльності судів дисертантка справедливо відводить Науково 

консультативній раді при Верховному Суді. При цьому зовсім поза увагою 

роботи залишилась діяльність Науково-консультативної ради Конституційного 

Суду України (хоча як інституція з наукового забезпечення Конституційного 

Суду України і згадується на стор. 39 при цитуванні В.Кампо). На погляд 

опонента, як людини, яка входить і в склад НКР ВС і в склад НКР КСУ, 

дослідження практики роботи НКР КСУ змогло б значно збагатити дисертацію 

в частині пропозицій з оптимізації роботи НКР ВС.

5. Враховуючи назву роботи як «Організація наукового забезпечення 

діяльності судів» та зміст поняття «організація», сформульоване авторкою } 

підрозділі 1.1 роботи як системного процесу, що включає МНОЖИННІСТЬ

елементів; єдність мети для всіх елементів; відносна самостійність елементів;
'

наявність зв’язків між елементами; цілісність і єдність елементів структури;

чітко виражене управління, вважаємо цілком логічною будову другого розділу
І

дисертації. 1 Іроте, нам не вистачило ще одного елементу, яка сама ж 

дисертагтка назвала елементом системи організації. Мова йде про 

адміністратора, суб’єкта управління організаційним процесом, того, хто несе 

відповідальність, планує, організовує наукове забезпечення діяльності судів. Зг 

наявності досить розгалуженої системи суб’єктів наукового забезпечений 

діяльності судів, чи має бути якась все ж стратегія розвитку даного інституту? 

Хто має за це відповідати та розвивати даний напрямок організаційного 

забезпечення діяльності судів? Хотілось б під час публічного захисту роботи 

почути думку дисертантки з цього приводу.

Висловлюючи наведені зауваження, слід зазначити, що вони не є 

суттєвими і в більшості випадків носять дискусійний характер, або ж 

торкаються тих питань, які були не в повній мірі обгрунтованими 

аргументованими, та викликані тим, що дисертаційне дослідження за об’єм* 

обмеження, встановлені вимогами ДАК України, а питання, які можумає свої ті

бути розглянуті в межах даної теми дисертаційного дослідження є досидь



численними. Критичні ж зауваження не стосуються концептуальних положені 

дисертаційного дослідження. І хоча вони слугують приводом для дискусії в 

ході публічного захисту дисертаційного дослідження, проте не впливають на 

раніше висловлену загальну позитивну оцінку роботи.

Таким чином, за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною значущістю здобутих результатів, а також за змістом, 

кількістю, обсягом публікацій і повнотою опублікованих дисертанткою 

матеріалів, робота Холоденко Наталії Олександрівни “Організація наукового 

ння діяльності судів” відповідає вимогам Порядку присудженнязабезпеч

наукови> ■<ступенів і присвоєння вченого звання старшого науковоїр 

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

липня 2013 року № 567.

На підставі викладеного, вважаю, що дисертаційна робота “ Організація
І

наукового забезпечення діяльності судів” є завершеною науковою працею, в 

якій отримано нові науково-обґрунтовані результати, що у сукупності 

розв’язують конкретне наукове завдання, яке полягало у розроблені 

теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо удосконалення 

організації наукового забезпечення діяльності судів, а тому її авторка

Холоденісо Натадія Олександрівна -  заслуговує на присудження науковог

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 -  судоустрі

прокуратура та адвокатура.
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