
ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Хопти Сергія Федоровича
на тему: «Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді

поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних

Важливого значення для впровадження сучасних реформ є 

усвідомлення їх змісту та впливу на суспільство. Особливого характеру для 

реалізації судової реформи та підвищення ефективності суддівської 

діяльності є професійна правосвідомість судді як важливий феномен правової 

реальності. Означене підтверджує теоретичну та практичну значимість 

обраної дисертантом теми дослідження та її актуальність. На нашу думку, 

актуальність дисертаційної роботи підтверджується:

необхідністю дослідження правосвідомості як складного явища, що має 

різні форми прояву;

важливістю визначення значення професійної правосвідомості судді в 

умовах трансформації судової гілки влади;

визначенням впливу правосвідомості судді на правову сферу 

суспільства;1

необхідністю узагальнення результатів наукового пошуку проблем 

професійної правосвідомості представниками галузевих юридичних наук;

з’ясуванням розуміння професійної правосвідомості судді як 

юридичної категорії;

аналізом ролі правопізнання у формуванні професійної правосвідомості 

судді та впливу професійного переконання на ухвалення судових рішень;

визначенням сутності професійної правосвідомості судді, факторів та 

закономірностей її формування;

- з’ясуванням особливостей деформацій професійної правосвідомості

та п роль в ухваленні судових рішень»,

і правових учень

судді та шляхів їх подолання;

Відділ діловодству ї й  архіву 
Київського національною університету 

імені Тараса Шевченка______
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- відсутністю комплексних монографічних досліджень ролі 

правосвідомості судді в ухваленні судових рішень.

Дисертаційне дослідження Хопти С.Ф. виконане в межах тем науково- 

дослідної роботи юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, основні висновки дисертанта 

враховують дані проведеного ним соціологічного дослідження серед суддів 

та студентів-магістрів юридичного спеціальності.

Визначені дисертантом завдання забезпечили досягнення мети 

дослідження -  комплексний аналіз теоретико-правових аспектів професійної 

правосвідомості судді, її функціонального призначення та ролі в ухваленні 

судових рішень. Основними серед них є з’ясування етапів становлення 

уявлень про професійну правосвідомість судді; виокремлення складових та 

форм відображення її сутності; обґрунтування авторського визначення 

категорії «професійна правосвідомість судді»; встановлення ролі 

правопізнання у формуванні професійної правосвідомості судді та її 

функціонального призначення; вияв причин та видів деформацій професійної 

правосвідомості судді та обґрунтування шляхів їх подолання.

Необхідно визначити також чітке формулювання об’єкту дисертаційного 

дослідження, яким визначено професійну правосвідомість судді як явища 

правової дійсності та його предмету -  теоретико-правових аспектів 

професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень.

Заслуговує на увагу чітке формулювання методологічної основи 

дослідження. Дисертантом виокремлено роль та напрямки застосування 

таких філософських підходів, як феноменологічний, аксіологічний, 

системний та герменевтичний. Досить системно і повно визначено роль 

філософсько-світоглядних, загальнонаукових методів та спеціально-наукових 

методів у дослідженні теоретико-правових аспектів професійної 

правосвідомості судді.

Аналіз ідей, положень та висновків визначають авторський внесок у 

розроблювану проблему та підтверджують, що дисертаційне дослідження
2
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С.Ф. Хопти є одним із перших у сучасній вітчизняній науці 

загальнотеоретичним монографічним дослідженням теоретико-правових 

аспектів професійної правосвідомості судді та її ролі в ухвалення судових 

рішень (с. 7). Особливої уваги заслуговують положення, обґрунтовані 

уперше, що стосуються періодизації становлення уявлень про професійну 

правосвідомість судді; авторського визначення категорії «професійна 

правосвідомість судді»; інтелектуально-професійного, емоційно-вольового, 

ціннісного, понятійного та узагальнюючого рівнів сутності юридичного 

пізнання у професійній правосвідомості судді; поняття структури та 

особливостей таких її елементів, як правова ідеологія, правова психологія та 

аксіологічна ментальність судді. Не викликають сумніву і положення, які 

удосконалено. А саме: уявлення про взаємозв’язок права і правосвідомості; 

критерії класифікації функцій правосвідомості судді; положення про 

внутрішнє переконання судді та його професійний досвід та наукові підходи 

до визначення деформацій професійної правосвідомості судді. Подальшого 

розвитку отримали ідеї та уявлення про юридичне пізнання судді, принципи 

професійної правосвідомості судді та її сутність як багатоаспектної категорії 

(стор. 8-10).

Виправдано широким є практичне значення одержаних дисертантом 

результатів, які можуть бути використані у науково-дослідній, 

правозастосовній, правотворчій та навчальній практиці. Наукові ідеї та 

положення дисертації достатньою мірою апробовані на засіданнях кафедри 

теорії права та держави юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, де робота була виконана; у 7 наукових 

статтях, опублікованих у фахових юридичних виданнях, з яких одна -  у 

зарубіжному виданні; у 7 тезах доповідей на Міжнародних наукових 

конференціях. Вважаємо достатньою географією оприлюднення результатів 

дослідження та рівномірність публікацій по рокам.

Логічною і послідовною є структура та зміст дисертаційного 

дослідження С.Ф. Хопти. Розділ І присвячено теоретико-пізнавальним
з
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засадам розуміння професійної правосвідомості судді. В результаті вивчення 

існуючих наукових вчень про професійну правосвідомість судді та їх 

систематизації дисертант приходить до висновку про можливість 

виокремлення 5 етапів становлення уявлень про досліджувану категорію. А 

саме: уявлення вчених давньогрецької філософії та римської юриспруденції; 

ідеї вчених періоду Середньовіччя; міркування вчених періоду Нової історії; 

тлумачення правників ХІХ-ХХ ст. та сучасних уявлень про правосвідомість 

судді професійного рівня (стор. 13). Дисертантом визначено не лише 

особливості кожного з періодів, а і їх значення для становлення сучасних 

уявлень про досліджувану категорію (стор. 16, 18, 22, 26, 31-33). Виходячи із 

правомірного висновку про те, що категорія правосвідомість обмежена 

парадигмою конкретно-історичного сприйняття, мислення та правового 

відбиття цією дійсності суб’єктами, які живуть у цій дійсності (с. 34), 

дисертантом обґрунтовано власне бачення цієї категорії як форм 

відображення правових явищ суддею (с. 34).

Значна увага дисертантом присвячена дослідженню складових та форм 

відображення сутності професійної правосвідомості судді. Сутність 

правосвідомості визначена як багаторівнева категорія, що може бути 

досліджена на філософсько-світоглядовому (с. 41), соціологічному (с. 45), 

психологічному (с. 52) та спеціально-юридичному (с. 54) рівнях. Особливо 

цікавими є ідеї дисертанта щодо особливостей соціалізації судді (с. 45-47). 

Характеризуючи сутність досліджуваної категорії дисертантом виокремлено 

такі компоненти, як раціональний, психологічний, поведінковий та 

пізнавальний.

Практичного значення мають ідеї дисертанта щодо структури 

професійної правосвідомості судді та особливостей її структурних елементів. 

На основі виокремлення особливостей та ознак професійної правосвідомості 

судді (с. 59-60), класичного та некласичного підходів до характеристики її 

структури (с. 60) та обґрунтовуючи уявлення про неї на рівні логіко- 

філософського, генетичного та просторового рівня (с. 69-71), дисертантом
4
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виокремлено 3 елементи структури професійної правосвідомості судді -  

правову ідеологію, правову психологію та аксіологічну ментальність (с.72- 

73).

Розділ 2 дисертації присвячений характеристиці юридичного пізнання як 

фактора формування професійної правосвідомості судді. Важливим 

напрямком дослідження є визначення взаємодії, взаємозалежності та 

взаємовпливу права та професійної правосвідомості судді. Аналіз цієї 

проблеми заснований на широкому підході до характеристики феномену 

правосвідомості, який характеризує її у 2-х аспектах -  як специфічного 

процесу пізнання права та його сутності та як результату пізнавальної 

діяльності, знання про право (с. 79). Дисертантом проаналізовано складові 

правосвідомості судді та визначено їх вплив на право. Основні висновки 

зроблено з урахуванням даних соціологічного дослідження, проведеного 

дисертантом (с. 80-82). Окрема увага дисертантом приділена такому аспекту 

взаємодії права та правосвідомості судді як пізнання права через 

характеристику подвійної природи пізнання -  як процесу та результату. 

Висновки дисертанта щодо взаємозв’язку, суперечностей, відмінностей та 

взаємодії права та професійної правосвідомості судді також підтверджені 

даними соціологічного дослідження, проведеного дисертантом.

Важливого значення для досягнення мети розділу 2 має дослідження 

місця і ролі юридичного пізнання у професійній правосвідомості судді, 

виокремлення рівнів пізнання та принципів правосвідомості судді. 

Дисертантом обґрунтовано авторське бачення категорії «юридичне пізнання 

судді» (с. 97-98); виокремлено його об’єкт, зміст, особливості як пізнавальної 

діяльності. В процесі аналізу сутності юридичного пізнання судді 

дисертантом виокремлено такі його рівні: інтелектуально-професійний 

(пізнання фактів об’єктивної дійсності); емоційно-вольовий, інтуїтивний 

(раціональний та ірраціональний види юридичного пізнання); логічний та 

ціннісний(логічне мислення та дедуктивні умовисновки); понятійний аналіз 

(поняття як шлях до раціонального усвідомлення); узагальнення юридичного
5
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пізнання (с. 102-108). Зміст та сутність професійної правосвідомості судді 

розкривається у дисертаційному дослідженні С.Ф. Хопти через систему 

принципів правосвідомості. Окрім загальних принципів права 

проаналізовано такі особливі принципи правосвідомості судді як 

верховенство права, справедливість, незалежність, рівність, об’єктивність, 

морально-правовий обов’язок, пошук правового ідеалу, якіутворюють у 

правосвідомості судді своєрідний аксіологічний правовий напрям, 

орієнтований на застосування норм права (с. 114, 116-118).

Практичне спрямування має аналіз функціонального призначення 

впливу професійної правосвідомості судді на процес ухвалення судових 

рішень (підрозділ 2.3). Дисертантом проаналізовано сучасні підходи до 

визначення функцій професійної правосвідомості судді, обґрунтовано 

авторське бачення функцій правосвідомості, виокремлено критерії їх 

класифікації. Функції професійної правосвідомості судді визначено як 

напрямки сприйняття ним правової дійсності і впливу на неї, що 

здійснюється у певних формах та певними способами, забезпечуючи 

реалізацію суддею власної соціальної ролі і призначення (с. 121).

Дисертантом виокремлено традиційні функції правосвідомості судді, серед 

яких пізнавальна, оціночна, регулятивна, а також спеціальні, що націлені на 

конкретизацію її сутності, завдань та призначення. Серед них формування 

почуття правди та справедливості, забезпечення свободи прийняття рішень; 

формування професійної юридичної думки; набуття професійних звичок; 

попередження правового нігілізму; подолання прогалин у законодавстві. У 

роботі стверджується, що функції правосвідомості суддів взаємопов’язані та 

аналізується механізм реалізації функцій. В якості критеріїв класифікації 

функцій професійної правосвідомості суддів виокремлено сприйняття 

правової дійсності та активний вплив на неї (с. 132-137).

Розділ 3 дисертаційного дослідження націлений на з’ясування ролі 

професійної правосвідомості судді у прийнятті рішень суду шляхом аналізу 

ролі внутрішнього переконання у формуванні рішень суду, з’ясування
6

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


взаємодії професійного досвіду та правосвідомості, визначення деформацій 

професійної правосвідомості судді та шляхів їх подолання.

Дисертантом обґрунтовано авторське бачення категорії «внутрішнє 

переконання», досліджено його гносеологічну, логічну, моральну, 

психологічну, соціальну та юридичну природу; з’ясовано співвідношення 

понять внутрішнього переконання та переконаності (с. 141, 145, 147, 151). 

Проблема формування внутрішнього переконання судді досліджено крізь 

призму таких аспектів, як оцінка доказів, об’єктивна істина, враження судді 

та співчуття. В якості елементів внутрішнього переконання судді 

виокремлено індивідуальні знання судді, пізнання матеріалів справи, 

усвідомлення суддею ступеню власної незалежності, психолого-емоційний 

стан судді, вольові стимули та обґрунтованість і аргументованість 

ухваленого рішення.

Дослідження ухвалення судових рішень пов’язується з розумінням 

професійного досвіду, визначенням його структури та з’ясуванням впливу 

конструктивного і деструктивного досвіду на ухвалення судових рішень. 

Порівнюючи психологічне, філософське, соціологічне, юридичне розуміння 

категорії «досвід» дисертантом обґрунтовано власне розуміння категорії 

«професійний досвід судді» як результат професійного становлення судді як 

фахівця, який передбачає самоактуалізацію, саморозвиток та самореалізацію 

у професійному середовищі (с. 163). В якості компонентів професійного 

досвіду судді виокремлено внутрішні умови, пов’язані з індивідуально- 

типологічними особливостями судді; ситуація як система умов професійної 

діяльності судді; оцінка та ставлення до професійної ситуації (с. 167).

Професійний досвід судді визначено як структуровану категорію, що 

складається з усвідомлення професійного обов’язку, рівень професійної 

свідомості, творчого підходу до виконуваних функцій, нетерпимості до 

порушення вимог законності (с. 169-170). Вірно стверджується про

необхідність врахування в процесі характеристики професійного досвіду 

психологічних та моральних властивостей судді, а також особливостей
7
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судової діяльності. Особлива увага приділена аналізу факторів формування 

та особливостей впливу конструктивного та деструктивного досвіду судді(с. 

175-177).

Важливим засобом підвищення ефективності професійної 

правосвідомості судді є подолання її деформацій. Дисертантом обґрунтовано 

поняття деформації правосвідомості та зроблено його порівняння з 

дефектами (с. 182-183, 190). Дисертантом проаналізовано такі види

деформацій правосвідомості судді, як «страх помилки»; самовпевненість 

судді, підготовка суддею вироку до закінчення судового розгляду, правовий 

цинізм судді, правове становище судді над правом, переродження судді, 

правовий дилетантизм судді (с. 191-193). В якості шляхів подолання 

деформацій виокремлено загальні та спеціальні заходи (с. 195-197).

Висновки до розділів та дисертації в цілому в узагальненому вигляді 

відображають основні ідеї та положення роботи. Положення, висновки і 

рекомендації, що містяться в дисертації, достатньою мірою аргументовані та 

апробовані на конференціях, семінарах та мають достовірний характер. Слід 

позитивно відзначити і список публікацій дисертанта, що складається з 14 

наукових праць.

В цілому позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження Хопти С.Ф., 

слід висловити і певні зауваження, націлені на уточнення позиції дисертанта 

із дискусійних проблем.

1. Характеризуючи соціологічний рівень сутності професійної 

правосвідомості судді дисертант вірно відзначає його значення як 

об’єктивного показника стану професійної правосвідомості судді в 

суспільстві та про відсутність соціологічних досліджень, характеристики 

суддів як соціально-професійної групи (с. 45). У зв’язку з цим потребує 

уточнення авторське бачення професії судді в контексті соціологічного 

підходу до розуміння правосвідомості судді.

2. Дисертант стверджує, і з цим необхідно погодитись, що структурні 

особливості професійної правосвідомості судді не можливо вважати
8
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достатньо вивченими, а також те, що структуру цього явища слід 

досліджувати багатопланово (с. 56). Однак, потребує уточнення авторське 

бачення причин такої багатоплановості та форм її прояву.

3. Характеризуючи взаємодію та взаємовплив права і професійної 

правосвідомості (підрозділ 2.1) дисертантом виокремлено спільні та відмінні 

риси цих категорій, виокремлено їх протирічність, напрямки взаємовпливу. 

Однак, зважаючи на самостійний характер досліджуваних категорій, 

необхідно звернути увагу на автономності права та професійної 

правосвідомості судді, відобразивши це у дисертаційному дослідженні.

4. На нашу думку, характеристика юридичного пізнання як 

специфічного виду розумової діяльності судді, що є предметом дослідження 

підрозділу 2.2, потребує не лише визначення сутності, складових, змісту та 

структури юридичного пізнання судді, а і встановлення його відмінностей від 

наукового та буденного пізнання.

5. Робота має поодинокі технічні недоліки, що торкаються оформлення 

окремих пунктів списку використаних джерел, положення загальних 

висновків дисертаційної роботи можливо було б розмістити за «значенням», 

окремі висновки по роботі дублюють висновки до розділів дисертації.

Висловлені зауваження не знижують позитивної оцінки роботи і 

націлені на уточнення авторської позиції з дискусійних питань та можуть 

бути використані як рекомендації для подальшої наукової діяльності 

дисертанта. Тим більше, що дисертантом комплексно досліджено заявлену 

проблему та опрацьовано значний масив емпіричного наукового та правового 

матеріалу. Особливо слід визначити позитивну роль соціологічного 

опитування суддів та студентів магістратури юридичної спеціальності, 

проведеного дисертантом з проблем визначення ролі професійної 

правосвідомості судді в ухваленні судових рішень, ролі її складових; 

співвідношення правосвідомості та внутрішнього переконання судді; ролі 

факторів, що впливають на процес ухвалення судових рішень; факторів, що 

впливають на ґенезу професійного досвіду судді елементів механізму
9
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ухвалення судових рішень; вимог професійного досвіду судді; впливу 

деформацій професійної правосвідомості судді на ухвалення судових рішень; 

типів деформацій правосвідомості судді та їх впливу на суддівські рішення, а 

також шляхів подолання деформацій професійноїправосвідомості судді та їх 

значення для підвищення її ефективності (Додатки 3-12). Результати 

опитування досить вдало використані для формулювання висновків 

дисертантом.

Зміст автореферату дисертації є ідентичним основним положенням 

дисертації та достатньою мірою відбиває їх зміст.

Дисертація Хопти С.Ф. «Теоретико-правові аспекти професійної 

правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень» відповідає 

спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних 

і правових учень та вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року №567 зі змінами, а дисертант ХоптаСергій Федорович заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 

12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних і правових

учень.
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Відгук

офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Хопти Сергія Федоровича «Теоретико-правові аспекти професійної 

правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень», 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія

політичних і правових учень

Актуальність теми дослідження С.Ф. Хопти визначається тими 

реформаційними змінами, що відбуваються в суспільстві та державі та 

стосуються також судової гілки влади. Важлива роль у даному процесі 

належить правосвідомості як складному соціальному явищу, що має різні форми 

прояву. Однією з цих форм є професійна правосвідомість судді.

В умовах реформування судової та правової системи важливо не лише 

визначити сутність професійної правосвідомості судді, причини та 

закономірності, що зумовлюють її формування, розвиток та деформацію, але і 

означити соціальну та юридичну роль професійної правосвідомості судді, яка 

відображає її змістовне наповнення. Водночас необхідно враховувати як 

позитивний, так і негативний вплив професійної правосвідомості судді на 

правову сферу суспільства, правову систему держави, визначити її роль та 

значення в ухваленні судових рішень.

Актуальність даного дослідження обумовлюється також тим, що у 

сучасній юридичній літературі відсутні комплексні дослідження професійної 

правосвідомості судді як самостійного підвиду професійної правосвідомості. 

Існуючі дослідження є фрагментарними, не мають системного, послідовного 

характеру. Тому очевидною є потреба в подальшому осмисленні теоретико- 

правових засад професійної правосвідомості судді в світлі сучасних тенденцій 

розвитку юридичної думки, шляхом узагальнення та вдосконалення вже 

існуючих підходів до розуміння даної проблем.

Обгрунтованість і достовірність результатів дослідження забезпечується

намаганням дисертанта працювати на різних рівнях цаукового пізнання від

.  Відділ Діловодства та архіву 
Київської-«! національного університету 

імені Гаоасі  ̂ Шевченка
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теоретико-методологічного до науково-прикладного з виходом на конкретні 

науково-практичні висновки та рекомендації. Це значною мірою обумовлено і 

характером дослідницької бази -  дисертантом використано наукові надбання 

зарубіжних та вітчизняних фахівців в сфері теорії держави і права, які 

досліджували дану проблему, а також результати здійснених ним соціологічних 

досліджень.

Варто відмітити, що вказане дисертаційне дослідження виконане в межах 

тем науково-дослідної роботи юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: «Механізм адаптації 

законодавства у сфері прав громадян України до законодавства Європейського 

Союзу» (№ 06БФ042-01, номер державної реєстрації 010Ш003579); «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 

11БФ042-01, номер державної реєстрації 011Ш008337) та відповідно до 

затвердженої Вченою радою юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка теми дисертації (протокол №8 від «27» 

червня 2014 р. та уточненої «27» червня 2017 р., протокол №9).

Належний рівень наукової обґрунтованості та достовірності результатів 

дослідження забезпечено використанням цілого ряду наукових підходів 

(феноменологічний, системний, герменевтичний та ін.) та філософсько- 

світоглядних, загально-наукових та спеціальних методів наукового пізнання
'І

(діалектичний, порівняльний, системний, антропологічний, формально- 

догматичний, аксіологічний та ін.).

Феноменологічний підхід надав можливість дисертанту розкрити 

особливості правосвідомості судді як суспільного феномену, який залежить від 

об’єктивних умов суспільного розвитку. Завдяки аксіологічному підходу 

визначено ціннісні характеристики правосвідомості судді, її значення для 

суспільства. Системний підхід забезпечив аналіз правосвідомості судді у 

взаємозв’язку з іншими явищами правової дійсності, а герменевтичний зумовив 

визначення ролі тлумачення положень законодавчих актів як чиннику 

забезпечення нормативної основи правосвідомості судді.
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З урахуванням специфіки мети та пізнавальних завдань, дисертантом 

було використано такі методи: діалектичний, який сприяв об’єктивному аналізу 

правосвідомості судді у розвитку та виявленню протиріч, як у межах 

правосвідомості судді, так і в її співвідношенні з іншими правовими явищами; 

історико-правовий метод забезпечив виокремлення загальних закономірностей 

правової свідомості судді та генези становлення уявлення про цю категорію в 

історико-правовій думці; системний метод сприяв характеристиці елементів 

структури професійної правосвідомості судді, вияву зв’язків між її елементами 

та аналізу правосвідомості судді як складової правової сфери суспільства; 

антропологічний метод пов’язав правосвідомість судді з людським виміром та 

визначив роль суб’єктивних чинників її функціонування; структурно- 

функціональний метод забезпечив аналіз структури правосвідомості судді та 

функціонального призначення кожного із її елементів; формально-догматичний 

метод вплинув на обґрунтування категорій та правових понять, визначення їх 

ознак, рис та властивостей; аксіологічний метод застосовано для аналізу 

основних рис професійної правосвідомості судді, її цінності для судової влади і 

правового життя; конкретно-соціологічний забезпечив проведення анкетування 

суддів та студентів-магістрів юридичного профілю, а також підведення його 

підсумків; метод прогнозування забезпечив обґрунтування шляхів подолання 

деформацій професійної правосвідомості судді та підвищення її ролі в ухваленні 

судових рішень.

Положення, що складають наукову новизну дисертації, сформульовані чітко, 

є обґрунтованими та мають теоретичну та практичну значущість. Окремої уваги 

заслуговують такі її положення:

-  по-перше, запропоновано періодизацію розвитку уявлень про 

професійну правосвідомість судді в історії світової та вітчизняної правової 

думки, що охоплює п’ять етапів, а саме: 1) ідеї античних філософів 

давньогрецької філософії та римської юриспруденції, у межах якого 

розуміння правосвідомості пов’язувалось із розумінням духу закону особами, 

що виконують судові функції; 2) погляди мислителів схоластичного 

богослов’я періоду Середньовіччя характеризуються розумінням
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правосвідомості через уявлення про душу, душевні переживання, власний 

духовний досвід; 3) міркування вчених-теоретиків Нової доби, у межах якого 

вперше у поняття правосвідомість вводиться . термін світогляд, 

правосвідомість розуміється як ідеалістичне розуміння свідомості; 4) 

визначення та тлумачення правників ХІХ-ХХ століття, впродовж якого було 

обґрунтовано уявлення про правосвідомість як найважливіший елемент 

права; відносно самостійну галузь індивідуальної свідомості; 5) сучасне 

розуміння вченими-правниками, що характеризується обґрунтуванням 

багатоаспектного характеру професійної правосвідомості судді як елементу 

правової реальності;

-  по-друге, обґрунтовано авторське визначення поняття «професійна 

правосвідомість судді» як такої форми відображення правових явищ, яка 

включає в себе психічні, інтелектуальні, емоційні, вольові процеси і стани: 

знання права, правові вміння, навички, правове мислення, правові емоції і 

почуття, правові орієнтації, позиції, мотиви, правові переконання, установки, 

які синтезуються в ухвалених рішеннях, і які спрямовані на пізнання і 

взаємодію у процесі правової діяльності;

-  по-третє, виокремлено і охарактеризовано особливості елементів 

структури професійної свідомості судді, серед яких: правова ідеологія як 

систематизовані уявлення судді про правову дійсність; правова психологія як 

мотив правової поведінки і волі судді; аксіологічна ментальність (ціннісно- 

правові орієнтації судді) як структуроутворюючий компонент, що 

розкривається у специфіці праворозуміння, правопочуття та правобачення;

У дисертаційній роботі удосконалено теоретичні уявлення про 

взаємозв’язок права та правосвідомості, критерії класифікації функцій правової 

свідомості судді, а саме: за сприйняттям правової дійсності; за впливом на 

правову дійсність; загальні положення про внутрішнє переконання судді; 

наукові підходи до визначення деформації професійної правосвідомості судді.

Дістали подальшого розвитку положення щодо уявлення про юридичне 

пізнання судді; ідеї про принципи професійної правосвідомості судді; 

теоретичні положення щодо сутності професійної правосвідомості судді.
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Наукове дослідження С.Ф. Хопти значною мірою відповідає на 

злободенні питання політико-правової теорії та практики, заповнює прогалини 

у наукових дослідженнях проблем сучасного правознавства, вносить 

пропозиції для практики національного законодавства.

Узагальнивши, слід підкреслити, що представлена до захисту дисертація 

С.Ф. Хопти є спробою комплексного дослідження професійної правосвідомості 

судді та її ролі в ухваленні судових рішень як однієї із важливих категорій 

теорії права та визначенню її місця серед інших категорій, що без сумніву 

можна вважати внеском автора у розвиток теорії права.

Структура роботи характеризується послідовністю та узгодженістю змісту 

викладених у ній питань та охоплює теоретико-пізнавальні засади розуміння 

професійної правосвідомості судді (Р.1), юридичне пізнання як фактор 

формування професійної правосвідомості судді (Р.2), роль професійної 

правосвідомості судді в ухваленні судових рішень (Р.З).

Даний підхід надав можливість охарактеризувати основні аспекти зазначеної 

проблеми, які залишились поза увагою науковців та сформулювати важливі з точки 

зору теорії та практики положення, висновки та рекомендації.

У першому розділі дисертації, який складається з трьох підрозділів розкрито 

генезу уявлень про професійну правосвідомість судді на доктринальному рівні, 

визначено її сутність через характеристику основних складових та форм 

відображення та виокремлено основні елементи структури досліджуваної 

категорії.

Автором з’ясовано еволюцію формування наукових ідей про 

професійну правосвідомість судді та обґрунтовано необхідність 

виокремлення п’яти етапів становлення уявлень про цю категорію; 

визначено роль природно-правової та нормативної концепцій права у 

визначенні природи правосвідомості судді; виокремлено ознаки професійної 

правосвідомості судді як сутнісної категорії права. Також з’ясовано основні 

аспекти розуміння професійної правосвідомості судді на категоріальному рівні 

та обґрунтовано авторське бачення даної категорії.
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Другий розділ дисертації складається з трьох підрозділів, у яких 

охарактеризовано роль правопізнання та сутність юридичного пізнання у 

формуванні професійної правосвідомості судді, розкрито функціональний 

вплив професійної правосвідомості судді на формування його правового 

мислення та ухвалення судових рішень.

Обгрунтованою є спроба автора окреслити основні аспекти ролі та місця 

правопізнання у формуванні професійної правосвідомості судді. Заслуговує 

на увагу аналіз особливостей впливу права на правосвідомість шляхом 

виокремлення двох основних поглядів на роль права у формуванні 

правосвідомості -  взаємозв’язок права і правосвідомості та протиріччя 

(суперечність) між правом та свідомістю.

Автором досліджено місце і роль юридичного пізнання у професійній 

правосвідомості судді через категорію «пізнання» як процесу, зумовленого 

загальноісторичною практикою отримання і розвитку знання, його 

постійного поглиблення, розширення, удосконалення і відтворення.

У даному розділі також сформульовано та охарактеризовано авторське 

визначення функцій професійної правосвідомості судді як основних напрямів 

сприйняття суддею правової дійсності та впливу на неї, що здійснюються 

відповідними способами (у певних формах) і відображають соціальну роль та 

призначення правосвідомості судді та виокремлено критерії класифікації
"І

функцій професійної правосвідомості судді.

Третій розділ дисертації складається з трьох підрозділів, у яких 

обґрунтовано поняття внутрішнього переконання судді, його професійного 

досвіду та означені питання деформацій професійної правосвідомості судді, 

визначено шляхи їх подолання, які мають значення у сучасних умовах 

здійснення судової реформи в Україні.

Слушною є спроба автора окреслити загальні положення про внутрішнє 

переконання судді як систему елементів розумової діяльності судді з 

дослідження та оцінки доказів, суб’єктивної частини його діяльності, яка 

відображається в об’єктивно ухвалених ним судових рішеннях. Автором 

пропонується визначення поняття професійного досвіду судді як структурного
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компонента психологічної системи судді як суб’єкта професійної діяльності, що 

інтегрує у собі: мету, спрямованість та компетентність.

Також дисертантом з’ясовано структуру професійного досвіду судді, що 

складається з: усвідомлених компонентів та несвідомих компонентів.

Дисертантом також охарактеризовано проблему деформацій професійної 

правосвідомості судді, яка визначається як зміни, що призводять до 

суперечностей у раціональних і психологічних компонентах правосвідомості 

судді, які відображаються на сприйнятті правової дійсності і формуванні його 

готовності до виконання професійних обов’язків. Зазначене, надало можливість 

дисертанту виокремити та охарактеризувати загальні ознаки феномену 

деформації професійної правосвідомості судді та обґрунтувати шляхи 

подолання деформацій правосвідомості судді.

Отримані під час написання дисертаційної роботи висновки є 

обґрунтованими, логічно викладеними, сформульовані положення спираються 

на значну бібліографічну базу.

Автором опрацьовані праці вітчизняних та зарубіжних дослідників з 

розглянутої теми. З огляду на список використаних джерел (242 джерела) 

можна констатувати, що дисертант повно та всебічно використав спеціальну 

наукову літературу з теми дисертаційного дослідження. Це забезпечило 

необхідний науковий рівень та новаторський характер дисертаційного
V

дослідження С.Ф. Хопти.

Переважна більшість положень, висновків і пропозицій, сформульованих 

дисертантом, належним чином викладено у 7 статтях, опублікованих у фахових 

виданнях України та інших держав, одна стаття - в іноземному науковому 

періодичному виданні, а також апробовано на 7 всеукраїнських та міжнародних 

науково-практичних конференціях.

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації та повністю 

відображає основні положення і результати дисертаційного дослідження.

Вважаємо, що практичне значення одержаних результатів полягає у 

поглибленні загальнотеоретичних знань щодо професійної правосвідомості судді
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та її ролі в ухваленні судових рішень, та можуть бути використані: у науково- 

дослідній роботі -  для подальшої теоретичної розробки проблем, пов’язаних з 

визначенням сутності, змісту, особливостей професійної правосвідомості судді 

тощо; у правотворчій діяльності -  для вдосконалення правового забезпечення 

судочинства, підвищення ефективності нормативного регулювання процесу 

ухвалення судових рішень; у правозастосовній роботі -  у процесі 

удосконалення правових основ діяльності органів судової влади України та 

аналізу процесу ухвалення судових рішень; у навчальному процесі -  при 

підготовці навчально-методичних матеріалів, розділів підручників та 

навчальних посібників.

Водночас, дисертаційне дослідження Хопти Сергія Федоровича містить 

ряд висновків і положень, які можуть стати предметом для дискусії під час 

захисту:

1. В сучасній юридичній науці, і про це вірно зазначає дисертант на с. 26, 

відсутня єдність думок вчених щодо розуміння правосвідомості. Причиною 

цього є досить значний вплив ідей вчених радянського періоду та складний 

характер самої правосвідомості. Як, на Вашу думку, можливо систематизувати 

ідеї сучасних науковців щодо розуміння професійної правосвідомості судді та 

які чинники покладаються в їх основу?

2. Окрім аналізу поняття та особливостей правосвідомості, важливого 

значення в теоретико-правовому аспекті дослідження має аналіз її природи. Для 

розуміння природи правосвідомості судді, як і будь-якого іншого різновиду 

правосвідомості, мають базові установки. Хотілося б почути думку дисертанта 

які з них характерні саме для досліджуваної категорії.

3. Характеризуючи роль правопізнання у формуванні професійної 

правосвідомості судді (с. 80 дис.), автор акцентує увагу на взаємозв’язку права 

та правосвідомості та протиріччях між ними. Чи в такому разі ці категорії не 

розглядаються дисертантом як тотожні?

4. З огляду на різноманітне значення, яке надається правосвідомості судді у 

різних правових системах, у роботі більше уваги необхідно було б приділити
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дослідженню ролі правосвідомості судді в основних правових сім’ях світу, а 

також проаналізувати взаємодію правосвідомості та суддівського розсуду.

Означені зауваження мають як дискусійний, так і рекомендаційний 

характер, спрямовані на підвищення наукового рівня дисертаційного 

дослідження та в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження.

Дана дисертаційна роботи виконана на високому теоретичному рівні, 

що свідчить про здатність автора Хопти Сергія Федоровича здійснювати 

самостійні дослідження важливих та складних наукових проблем, які мають 

суттєве значення для розвитку теорії держави і права.

Виходячи з вище наведеного, можна зробити висновок, що дисертаційне 

дослідження Хопти Сергія Федоровича на тему «Теоретико-правові аспекти 

професійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судових рішень», 

подане на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень відповідає всім необхідним вимогам п.п. 9, 11 , 12, 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 зі змінами, а її 

автор, Хопта Сергій Федорович, заслуговує на присудження йому наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент: 

кандидат юридичних наук, 

старший науковий співробітник, 

старший науковий співробітник

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького

НАН України Т.І. Тарахонич
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