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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Хотинської-Нор Оксани Зіновіївни 
на тему «Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в 

Україні», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

Актуальність обраної теми. Ефективність функціонування в державі 

системи судового захисту тривалий час є предметом науково-експертного та 

політичного дискурсу, акценти в якому досить часто, на жаль, розставляються з 

позиції партикулярної ідеології. Однак, якими б не були оцінки представників 

влади та осіб, які їм акомпанують, головне -  це оцінка судів суспільством, адже 

природа суду соціальна. Людина є центральною та ключовою категорією 

судової системи, яка визначає мету її діяльності.

Сьогодні наводяться різні дані соціологічних опитувань, які свідчать про 

низький рівень суспільної довіри до судової системи держави. Саме цими 

показниками стало прийнято аргументувати потребу в її реформуванні. Проте, 

як свідчить набутий досвід, системного та об’єктивного бачення реального 

стану речей у сфері судової влади, причин такого стану, немає.

Зараз ми є свідками, а подекуди безпосередніми учасниками, чергового 

етапу судової реформи, який в анамнезі є далеко не першим, і, вбачається, не 

останнім, однак характеризується низкою кардинальних перетворень, 

ідеологічним підґрунтям яких є політико-соціальні зрушення, що відбулися в 

державі наприкінці 2013 -  початку Г ии назву

«Революція гідності».
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Зміни, що нині реалізуються в судовій системі, відзначаються своєю 

радикальністю, набуваючи рис експерименту та привертаючи увагу до питання 

збалансованості ризиків і очікуваних від судової реформи результатів. Чи 

досягне впроваджувана судова реформа окреслених її ідеологами цілей, чи 

розвиватиметься вона за наміченим планом, чи виправдають зміни в судовій 

системі свою суспільну ціну? Відповідь на ці питання дасть лише час. Однак 

вже сьогодні є певність у тому, що реформування у сфері судової влади є 

процесом, який повинен ураховувати, охоплювати та ґрунтуватися на 

системному аналізі чинників різного характеру: політичного, економічного, 

соціокультурного, врешті решт, особливостях внутрішнього середовища 

судової системи, не обмежуючись сферою нормотворення. Нині способи зміни 

парадигми функціонування судової системи не можуть зводитись лише до 

пошуку ідеальних нормативних конструкцій.

Тож актуальність представленого дисертаційного дослідження очевидна та 

беззаперечна.

Окремо слід наголосити на тому, що судова реформа, як процес керованих 

перетворень у соціально чутливій і суспільно значимій сфері -  сфері судової 

влади, потребує фундаментальних сучасних наукових знань, адже лише 

осмисленні знання приносять якісні плоди.

Цілі, яких ми не досягаємо, наслідки, яких ми не бажаємо, уроки, які ми не 

засвоюємо... все це є ознаками «недонауковості» судової реформи, що 

загрожує результатами, які доречно буде охарактеризувати словами Фрідріха 

Ніцше: «Ми дуже мало знаємо та погано вчимося: тому й повинні брехати».

Досі вітчизняній доктрині бракувало наукового доробку, який би 

комплексно та системно висвітлював теоретико-правові та праксеологічні 

засади реформування судової системи в Україні. Існуючі, далеко не поодинокі 

розробки у цій сфері, характеризується фрагментарністю та аналізом змін у 

судовій системі як явищем, що існує «саме в собі». Проте аналізована робота 

спроможна подолати цю прогалину.
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Ураховуючи наведене, своєчасність і актуальність дослідження, 

проведеного О. 3. Хотинською-Нор, не викликає жодних заперечень та 

зумовлюється багатьма чинниками: існуванням у ньому цікавих з наукової 

точки зору положень, які можуть і повинні бути використанні в процесі 

подальшого реформування судової системи; докладними формулюваннями 

досліджуваних понять; аргументованими пропозиціями, які необхідно 

використати у законотворчій діяльності, та діяльності органів судової влади.

Цінність наукового дослідження полягає у тому, що вперше на 

вітчизняному просторі розроблено концепцію судової реформи, яка розкриває 

сутність цього явища, детермінанти успіху, з позиції ґрунтовного системного 

аналізу механізмів і закономірностей розвитку судової системи як соціального 

цілого, що взаємодіє та залежить від чисельних факторів. Особливо імпонує 

інтегральний підхід до дослідження, застосований автором, яка використала 

здобутки різних наук: теорії систем, соціології, політології, економіки, 

менеджменту, теорії та історії держави і права, філософії, психології і т.д., 

синтезувавши та обґрунтувавши вимоги, яким повинна відповідати судова 

реформа, якщо йдеться про удосконалення, ефективність системи судового 

захисту в державі.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки 

практики. Робота О. 3. Хотинської-Нор виконана відповідно до пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2016-2020 роки, затверджених 

Національною академією правових наук України (рішення від 03 березня 

2016 року), планів науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень 

юридичного факультету «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичні та практичні аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна 

реєстрація 01111и008337), а також кафедри правосуддя. Тема дисертації 

затверджена вченою радою юридичного факультету Київського національної о 

університету імені Тараса Шевченка (протокол .№ 1 від 29 вересня 2016 року).
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Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію положень Указу 

Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 
2015 -  2020 роки».

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації. Робота, запропонована О. 3. Хотинською-Нор, 

характеризується системним підходом до предмету дослідження. Структура 

дисертації логічно побудована та обґрунтована, повністю відповідає цілям і 

задачам дослідження і дозволила здобувачці наукового ступеня найбільш повно 

охопити предмет дослідження, а опоненту -  прослідкувати авторський творчий 

задум, краще зрозуміти логіку та послідовність (наступність) виконаного 

наукового дослідження.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, підтверджується 

також критичним аналізом наявних літературних джерел юридичного, 

методологічного, філософського спрямувань, у тому числі зарубіжної 

літератури, з проблематики функціонування судової системи, її реформування, 

зокрема, й в контексті певних історичних умов розвитку держави, 

взаємозв’язку з розвитком громадянського суспільства в Україні, впливу 

міжнародної спільноти на розвиток судової влади та наявних контрольних 

механізмів за цим процесом. У своїй роботі автор критично оцінює деякі 

положення окремих публікацій, аргументуючи власну позицію та дискутуючи 

на сторінках дисертаційного дослідження з іншими науковцями. Список 

використаних дослідницею джерел налічує 538 найменувань.

Високий ступінь вірогідності та наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження забезпечено також використанням відповідних 

наукових методів — історико-правового, порівняльно-правового, системного 

аналізу, синтезу, аналогії та моделювання, абстрагування і конкретизації, 

логіко-семантичного, соціологічного, статистичного та інших.

Крім того, ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, визначається й тим, що вони
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підтверджуються глибоким аналізом вітчизняного законодавства минулих 

років, чинних правових норм, у тому числі локальних, використанням 

емпіричних даних, і загалом є переконливими. Зокрема, емпіричну базу роботи 

становлять статистичні дані та узагальнення соціологічних досліджень, 

проведених у 2006, 2007, 2014-2016 роках Фондом «Демократичні ініціативи» 

імені Ілька Кучеріва, узагальнення судової практики Верховного Суду України 

та вищих спеціалізованих судів, рішення Європейського суду з прав людини та 

Конституційного Суду України, а також результатів проведеного дисертантом 

анкетування 350 суддів, 210 адвокатів, 200 прокурорів і 100 науковців.

Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд, а також відповідає загальним вимогам. 

Завдання та мета наукової праці автором загалом досягнуті.

Все це дозволило дисертантці сформулювати ряд важливих наукових 

положень, висновків та пропозицій.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертантки у 

питаннях, що нею досліджуються, та забезпечує належний рівень 

обґрунтованості зроблених висновків.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів та полягає, насамперед, у 

тому, що дисертаційна робота є першим комплексним дослідженням, в якому 

системно проаналізовано судову реформу в Україні як явище та процес, у 

результаті якого повинна еволюціонувати судова система. Положення 

дисертації ґрунтуються на об’єктивних теоретичних дослідженнях, висновки є 

достовірними та базуються на теоретичних судженнях автора. Робота містить 

значну кількість наукових положень, висновків та рекомендацій, вперше 

запропонованих у судоу стрійній науці, здійснює розвиток попередніх

досліджень окресленої проблематики.
У дисертації сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, які, 

на нашу думку, характеризуються новизною та сукупно допомагають вирішити 

низку важливих теоретичних і практичних проблем.
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1. У дослідженні здобувачка, застосовуючи міждисциплінарний підхід, 

сформулювала та обґрунтувала теоретичні засади реформування судової 

системи, які передбачають відповідність реформаційного процесу у сфері 

судової влади певним принципам, вимогам, технологічним, стратегічним і 

тактичним особливостям реалізації.

2. Заслуговують на увагу результати авторського аналізу такого 

популярного в Україні способу реформування судової системи як запозичення 

інститутів, що іменується автором як трансплантація. Висновок про 

ризикованість цього методу, а також наведені та проаналізовані приклади 

дисфункцій, які виникли у судовій системі в наслідок його застосування, мають 

важливе практичне значення, особливо у сфері нормотворення.

3. На думку офіційного опонента, правильними та логічними є висновок і 

аргументація автора з приводу того, що судова реформа є механізмом адаптації 

судової системи до змінних умов зовнішнього середовища, забезпечуючи у 

такий спосіб стійкість судової системи, як невід’ємного елементу її 

стабільності.

4. Неабияк імпонує запропонований авторський підхід щодо структури та 

диференціації способів громадського контролю у сфері судової влади на:

1) громадський контроль у медіапросторі; 2) громадський моніторинг 

функціонування судової системи; 3) громадська експертиза актів органів 

судової влади та їх проектів; 4) громадська ініціатива; 5) громадське 

оцінювання суддів; 6) громадські (публічні) слухання судової реформи.

5. Цікавими є положення дисертаційного дослідження, які розвивають 

уявлення про транспарентність і легітимність судової системи, зокрема, щодо 

їх інформаційної та комунікаційної природи. Це, на думку автора, вимагає в 

процесі реалізації судової реформи використання адекватних процесів 

інформаційного впливу, спроможних позиціонувати судову реформу в 

суспільстві, та забезпечити таким чином її підтримку.
Всі ці наукові положення дисертаційного дослідження містять елементи 

новизни і, без сумніву, є вагомим внеском у вітчизняну юридичну доктрину.
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Оцінка змісту дисертації та автореферату. Структурно дисертація 

складається із переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, що 

містять шістнадцять підрозділів, нерозривно пов’язаних між собою, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

472 сторінки, із них основного тексту — 379 сторінок. Список використаних 

джерел налічує 538 найменувань і розміщений на 56 сторінках, додатки -  на 37 

сторінках. Дисертантка виконала вимоги, що висуваються МОН України до 

цього виду наукових праць.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, задачі, його об’єкт та предмет, розкрито наукову новизну роботи, її 

теоретичне і практичне значення, а також форми апробації одержаних 

результатів.

Розділ 1 «Теоретичні засади судової реформи» складається з п’яти 

підрозділів, в яких дисертанткою послідовно розкриваються теоретико-правові 

питання процесу реформування судової системи в Україні.

Починаючи дослідження судової реформи, автор логічно звертається до 

з’ясування дефініції «судова система», пропонуючи власний підхід до 

визначення цього поняття. Так, автором запропоновано розглядати його на 

трьох рівнях: традиційному, вузькому та широкому, де кожен наступний рівень 

включає попередній як складову частину.

Дисертанткою сформульовано та обґрунтовано необхідність відповідності 

реформаційного процесу в судовій системі принципам мети, ціни, засобів, 

стабільності, альтернатив, відповідальності та правових гарантій. Також 

аргументовано, що судова реформа повинна відповідати таким вимогам, як 

прогресивність, прогнозованість, цілеспрямованість, наукова обґрунтованість, 

гнучкість, мотивованість, змістовність, послідовність, незворотність. Крім того, 

судова реформа має бути інформаційно забезпечена, економічно доцільна, 

соціально виправдана та політично скоординована.
Особливий інтерес становить проведений автором аналіз питання 

ресурсного забезпечення судової реформи, в контексті якого вона розглядає так
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звану «проблему сумісності стимулів», що передбачає досягнення балансу 

інтересів приватних осіб, влади та представників судової системи. Вивчивши 

існуючі у зарубіжній доктрині теорії з цього приводу, зроблено висновок про 

те, що в Україні суттєвою перешкодою незалежності судової системи є 

політична конкуренція, яка передбачає, що особи, які перебувають при владі, 

мають надто велику спокусу та переваги від залежної судової влади.

Дисертантом аргументовано необхідність обрання власного курсу 

розвитку вітчизняної судової системи. Проаналізувавши переваги та недоліки 

популярного в Україні способу реформування -  запозичення інститутів, які 

ефективно функціонують у інших країнах, з позицій надбання психологічної 

науки доводиться, що він є досить ризикованим заходом, оскільки потребує 

ідентичного інституціонального середовища. У протилежному випадку існує 

висока ймовірність дисфункції запроваджуваної новації. Дисертанткою, 

зокрема, виявлено та наведено три приклади таких: 1) атрофія і переродження 

інституту (попереднє судове засідання у цивільному судочинстві) (с. 61, 62);

2) активізація альтернативних інститутів і відторгнення (інститут суду 

присяжних) (с. 62, 63); 3) інституціональний конфлікт (ситуація у сфері 

виконання судових рішень) (с. 63, 64). Наголошується на тому, що дисфункції у 

судовій системі небезпечні виникненням інституціональних пасток -  стійких, 

але неефективних суспільних інститутів, що змінюють траєкторію розвитку 

системи. їх зміст дисертантка розкриває на прикладі інститутів виконання 

судових рішень і єдності судової практики (с. 65-68).

Розмірковуючи про судову реформу як процес, автор слушно зауважує про 

необхідність розробки гнучкої стратегії, яка, на її думку, повинна враховувати 

такі основні компоненти: 1) всебічний системний аналіз інформації, яку 

пропонується систематизувати у тематичні блоки; 2) передбачуваність розвитку 

судової реформи під впливом зовнішнього середовища та внутрішніх зв язків 

системи; 3) темп реалізації судової реформи; 4) суспільна ціна судової 

реформи; 5) діалог між владою, науковцями, представниками суддівської 

спільноти, громадськістю та ЗМІ. Аналізуючи їх, дисертантка приходить до
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думки, що загалом розробники судової реформи недооцінюють значимість 

стратегії у реформуванні.

Дисертанткою доведено, що судова реформа забезпечує стабільність 

судової системи, елементами якої є цілісність, стійкість і розвиток. 

Досліджуючи та визначаючи зміст цієї тріади, автор доходить низки важливих 

висновків, зокрема: -  системоутворюючий процес має зворотний зв’язок: 

елементи судової системи, об’єднуючись завдяки своїм взаємозв’язкам та 

взаємодії в одне ціле як системне явище, генерують появу нових властивостей, 

які не притаманні їм окремо. Ті ж, у свою чергу, забезпечують існування явища 

як єдиного цілого, що дає підстави називати його системою (с. 101); -  судова 

реформа є механізмом адаптації судової системи до змінних умов зовнішнього 

середовища, забезпечуючи таким чином її стійкість (с. 104); -  судова реформа у 

цьому сенсі є каталізатором розвитку судової системи (с. 111).

У Розділі 2 «Історія та перспективи розвитку судової реформи», який 

охоплює п’ять підрозділів, увагу приділено дослідженню ґенези судової 

реформи в Україні з моменту проголошення незалежності крізь призму 

розроблених автором теоретичних засад. В основу запропонованої автором 

періодизації покладено концептуальні та законодавчі акти, які справили 

визначальне враження на розвиток вітчизняної судової системи.

Досліджуючи заходи, впроваджувані у сфері судової влади із прийняттям 

Концепції судово-правової реформи в Україні, схваленій Постановою 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року, ґрунтовно проаналізовано 

передумови реформування, витоки яких -  у кардинальних змінах суспільно- 

політичного буття країни. Констатовано, що попри певні недоліки, Концепція 

була глибоко продуманим, концептуальним документом, в якому було 

використано системний підхід до питання реформування судової системи 

держави та наукову методологію. Наголошено на інтенсивному розвитку 

законодавства у цей період державності та сформульовано позитивні тенденції, 

обумовлені реалізацією Концепції, серед яких: динаміка розвитку категорії 

«судова система» у напрямі від «функції» до «інституту незалежної та
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самостійної судової влади»; забезпечення незалежності та самостійності 

судової влади; розширення судової юрисдикції; закріплення та розширення 

демократичних принципів здійснення судочинства; розширення судового 

контролю за органами попереднього розслідування; трансформація інституту 

прокуратури; модернізація інституту адвокатури. Водночас акцентовано увагу, 

що без оновлення конституційного законодавства подальший розвиток 

реформаційного процесу був неможливий.

Аналізуючи перебіг судової реформи після прийняття Основного Закону 

України, автор приділяє увагу положенням Конституційного Договору, 

укладення якого, на її думку, відіграло важливе значення у подальшій 

конституціоналізації положень про судову владу в державі та започаткувало 

активний діалог з європейським співтовариством. Констатовано, що судова 

реформа в цей період набула інертного еклектичного характеру, спричиненого 

відсутністю основних нормативних актів, які б органічно конкретизували і 

деталізували конституційні положення, наповнюючи їх саме тим змістом, що й 

закладався в Конституцію України. Автор вважає, що найбільшими здобутками 

судової реформи того часу слід вважати початок функціонування Вищої ради 

юстиції та Конституційного суду України. Останній розглядається 

дисертанткою і як об’єкт реформування, і як суб’єкт реформування, який 

впливає на цей процес, здійснюючи тлумачення положень законодавства та 

перевіряючи їх на відповідність нормам Конституції України.

У роботі критикується реформа сфери виконання судових рішень, яка, на 

думку, автора, призвела до зниження рівня гарантій прав особи.

Обґрунтовано, що законодавчі заходи 2001 -  2002 років, які історично 

отримали назву «мала судова реформа», формально привели судову систему 

держави у відповідність із вимогами Основного Закону, що дало можливість 

уникнути колапсу всієї правової системи. Водночас наголошується на їх 

еклектичній реалізації, спричиненій ігноруванням ряду стратегічних факторів. 

Зокрема, обґрунтовано, що пропонована модель судоустрою ґрунтувалась на 

підході, за якого нові для судової системи функції (апеляції та касації)

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/


розподілялися між наявними органами судової системи, при цьому зберігалися 

їх попередні повноваження, що призводило до диспропорції. Окрему увагу 

приділено розвитку матеріального законодавства у цей період.

Із прийняттям Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів 2006 року, 

на думку автора, мало що змінилося, окрім того, що ініціатива реформування 

судової системи перейшла до Президента України. На підставі даних 

соціологічних досліджень констатовано, що судова реформа в аналізований 

період не знаходила підтримку в суспільстві; громадяни не проявляли до неї 

інтересу. Проте саме основні ідеї Концепції судівництва лягли в основу нового 

судоустрійного законодавства (2010 рік), ініційованого новим Главою держави.

На підставі системного аналізу положень Закону України від 07 липня 

2010 року «Про судоустрій і статус суддів, прийнятих у 2012 році 

Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», зроблено висновок про ірраціональний 

шлях реформування судоустрою, та використання судової реформи як 

механізму концентрації державної влади в руках Президента України, що 

порушувало систему «стримувань та противаг» і відкривало широкі можливості 

до узурпації влади.

Дисертантка зауважує, що новітній період реформування судової системи, 

ознаменований подіями під назвою «Революція гідності» загострив питання 

кадрового наповнення судової влади, зробивши актуальною ідею люстраціі 

представників суддівського корпусу. Критично оцінюючи її, автор наголошує 

на потребі виваженого вирішення кадрових питань у судовій системі.

Констатуючи наявність передумов до оновлення конституційних положень 

щодо судової влади, дисертант аналізує запропоновані нововведення та 

аргументує власну позицію, вважаючи окремі з них однозначним регресом у 

розвитку вітчизняних інститутів судової влади. Загалом автор відзначає 

радикальність як основну рису впроваджуваної нині судової реформи.
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Розділ 3 «Вплив конвенційно-правових позицій Європейського суду з 

прав людини на реформування судової системи» передбачає три підрозділи, 

в яких дисертантка аналізує вплив на розвиток судової реформи прецедентної 

практики ЄСПЛ, структурувавши виклад матеріалу відповідно до напрямів 

реформування: матеріального, процесуального та організаційного

(структурного).

У матеріальному аспекті автор слушно виокремлює та обґрунтовує такі 

вектори розвитку судової системи: 1) формування нових принципів та підходів 

у створенні умов для забезпечення державою правового захисту людини;

2) зміна чинного законодавства -  норм матеріального права з метою посилення 

гарантій прав людини та можливостей їх реалізації; 3) застосування 

національними судами при розгляді справ норм Конвенції та прецедентної 

практики ЄСПЛ.

Процесуальний аспект у дисертації розглядається з позицій витлумачених 

ЄСПЛ елементів права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, а саме: 1) порушення

справедливого публічного розгляду справи; 2) незаконний склад суду;

3) порушення принципу незалежності та безсторонності суду; 4) порушення 

принципу юридичної визначеності у зв’язку зі скасуванням остаточних судових 

рішень, що набрали законної сили; 5) порушення розумних строків:

а) судочинства; б) виконання судових рішень. Як достатньо новому для 

вітчизняного судочинства, особливу увагу приділено принципу розумності 

строків. Проте найсуттєвіші порушення Україною своїх зобов’язань стосуються 

сфери виконання судових рішень, реформи у якій, як доводить автор, є 

неефективними.
Дисертантка досить ретельно дослідила розвиток організаційної складової 

судової влади в Україні під впливом правових позицій ЄСПЛ, акцентувавши 

увагу на таких критеріях, як незалежність суду його формування відповідно до 

закону. Обґрунтовано, що, не зважаючи на значну кількість наукових
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досліджень, проблематика незалежності суду має невичерпний потенціал, 

наприклад, з точки зору такої категорії, як «імунітет суду проти позову».

Доведено, що категорія «суд, встановлений законом», як композиційна 

складова права на справедливий суд, передбачає два елементи: організаційний 

(організація судової системи повинна регулюватися законами у їх буквальному 

значенні) та юрисдикційний (суд повинен діяти у спосіб та відповідно до 

повноважень, передбачених законом, у межах своєї компетенції), а також 

стосується таких аспектів, як механізм правового регулювання у сфері 

судоустрою та правомірність діяльності суду у процесі здійснення своїх 

повноважень.

Автором запропоновано вирішення проблеми «конфлікту судових 

юрисдикцій» шляхом запровадження інституту альтернативної юрисдикції. Це, 

на її думку, дасть змогу перенести тягар визначення компетентного судового 

органу на суд, який, як орган влади, уособлює державу, що є відповідальна 

перед людиною за належну організацію ефективного правозахисного 

механізму.

У Розділі 4 «Судова реформа у механізмі формування громадянського 

суспільства», який складається з двох підрозділів, розкрито взаємозв’язок 

судової реформи з розвитком громадянського суспільства.

Дисертанткою аргументовано, що громадський контроль у сфері судової 

влади, як інститут громадянського суспільства, є зовнішнім регулятором 

процесів розвитку судової системи, що скеровує їх у русло відповідних 

суспільних очікувань, узгоджуючи їх з інтересами соціуму на кожному 

історичному етапі його розвитку, забезпечуючи у такий спосіб еволюцію 

судової системи та її взаємозв’язок із суспільством. Вона слушно констатує, що 

процес формування громадського контролю у сфері судової влади не має 

завершеної структури, оскільки потребує консолідуючої різні його інститути 

ідеології, та виокремлює: класичні елементи громадянського суспільства, що 

характеризуються самоорганізацією та засновані без будь-якої участі держави,
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організації, створення яких «санкціонується» державою, а їх контроль носить 

характер «квазігромадського»; міжнародні організації та проекти (с. 296-303).

Автором обґрунтовано диференціацію та розкрито зміст форм 

громадського контролю у сфері судової влади: -  громадський контроль у 

медіапросторі; -  громадський моніторинг функціонування судової системи;

-  громадська експертиза актів органів судової влади та їх проектів;

-  громадська ініціатива; -  громадське оцінювання суддів; -  громадські 

(публічні) слухання судової реформи, а також видів громадського контролю:

-  зовнішнього; -  внутрішнього; -  змішаного. Наголошено на особливій потребі 

запровадження громадського обговорення судової реформи, що дасть 

можливість досягти консенсусу в питаннях реформування судової системи, 

узгоджуючи інтереси суспільства, влади та представників суддівського 

корпусу.

Водночас, досліджуючи взаємозв’язки громадянського суспільства з 

судовою системою, дисертантка доводить, що судова реформа впливає на 

розвиток громадянської свідомості суспільства, розвиваючи уявлення та 

формуючи знання про сферу судового захисту, руйнуючи суспільні стереотипи, 

пропагуючи громадянські цінності.

Найбільш змістовно, з авторської точки зору, взаємозв’язок судової 

реформи з розвитком громадянського суспільства розкривається через призму 

таких атрибутивних характеристик судової системи як трансгіарентність та 

легітимність. Обґрунтовується їх інформаційна та комунікативна природа. 

Слушно зазначається, що транспарентність і легітимність відображають стан 

розвитку суспільства, держави, інститутів публічної влади, фіксуючи існуючий 

на певному етапі соціальний запит, сформований внаслідок дефіциту окремих 

інституційних складових. Аналізуючи заходи, спрямовані на їх розвиток, 

пропонуються цікаві та гіпотетично дієві механізми.

Дисертанткою аргументована необхідність популяризації у суспільстві 

судової системи та судової реформи, що можливо за умови використання 

адекватних сучасних технологій, зокрема піару. На думку автора, його
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потенціал в судовій системі недооцінюють, проте саме піар-технології 

спроможні забезпечити суспільну підтримку судової реформи та довіру до 

судової системи шляхом розповсюдження інформації відповідного змісту. 

Відтак, судова реформа повинна супроводжуватися відповідною 

інформаційною політикою, що може продукуватися як владою, так і 

безпосередньо представниками судової системи, спрямовуючи у суспільство 

інформацію відповідного контенту.

Зроблені у підсумку О. 3. Хотинською-Нор висновки належно 

обґрунтовані, мають вагому аргументацію та характеризуються високим рівнем 

достовірності. Крім наведених вище положень, дисертація містить ряд інших 

цінних спостережень, тез, пропозицій, рекомендацій, що сукупно забезпечують 

цілісність проведеного дослідження.

Автореферат дисертації ідентичний змісту основних положень самої 

дисертації та відповідає зазначеній спеціальності 12.00.10 -  судоустрій; 

прокуратура та адвокатура.

Результати дослідження мають не лише наукове, а й суто практичне 

значення. Одержані автором висновки і сформульовані рекомендації та 

пропозиції можуть бути використані у різних аспектах правової діяльності, 

зокрема, у:

а) науково-дослідній сфері — для подальших наукових досліджень 

теоретичних засад судової реформи та практичних проблем її реалізації (акт 

впровадження Національної школи суддів України від 30.01.2017 р.);

б) нормотворчій сфері — для вдосконалення чинного законодавства та в 

законопроектній роботі з питань реформування судової системи (акі 

впровадження Комітету Верховної Ради України з питань правової полііики та 

правосуддя від 07.02.2017 р.);
в) правозастосовній діяльності — для підвищення ефективності процесу 

реформування судової системи та правозастосовноі діяльності судів загальної 

юрисдикції (акт впровадження Вищої ради юстиції від 13.12.2016 р., акі
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впровадження Верховного Суду України від 27.12.2016 р., акт впровадження 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 01.02.2017 р.);

г) навчальному процесі — при підготовці навчальних посібників, 

підручників, а також під час викладання дисциплін: «Організація судових та 

правоохоронних органів», «Організація судової влади в Україні», «Цивільний 

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

процес», «Судове право» тощо (акт впровадження Академії адвокатури України 

від 06.02.2017 р.).

Наведене обумовлює вагому практичну цінність висновків, зроблених

О. 3. Хотинською-Нор у дослідженні.

Повнота викладення основних результатів дисертації в опублікованих 

наукових працях. Результати дослідження повною мірою відображені в 

наукових фахових виданнях, зміст і характер яких відповідають вимогам, 

встановленим МОН України, а також виступах дисертантки з доповідями 

основних положень дисертації на науково-практичних конференціях, що в 

цілому свідчить про достатній рівень апробації.

Основні теоретичні висновки і практичні пропозиції, що містяться у 

дисертації, сформульовано у монографії, тридцяти семи наукових статтях, 

чотири з яких опубліковано у періодичних виданнях інших держав, а вісім -  у 

виданнях України, внесених до міжнародних науково-метричних баз, 

шістнадцяти тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Зауваження щодо змісту дисертації. Відзначаючи досягнення та 

надбання виконаної дисертаційної роботи, у цілому позитивно оцінюючи 

рецензовану працю, необхідно звернути увагу на окремі дискусійні питання, 

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

роз’яснень під час захисту дисертації, зокрема:
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1. Окреслюючи наукову новизну одержаних результатів дисертаційного 

дослідження, автор вказує на циклічний характер оновлення законодавства у 

сфері функціонування судової влади, що відбувається кожні 4-5 років (с. 1 І). 

Враховуючи проведене у 2014 -  2016 роках законодавче забезпечення судово- 

правової реформи ( у  2014р. Верховною Радою України прийнято Закон України 

«Про відновлення довіри до судової влади в Україні» та Закон України «Про 

очищення влади», норми яких безпосередньо стосувалися представників 

суддівського корпусу; у  2015р. внаслідок прийняття Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», відбулось оновлення Законів України 

«Про Вищу раду юстиції» та «Про судоустрій і статус суддів»; у  2016р. 

здійснено модернізацію як Основного Закону України (щодо правосуддя), так і 

судоустрійного законодавства, прийнято Закон України «Про Вищу раду 

правосуддя»; на 2017р. заплановано оновлення процесуального законодавства) 

важко погодитись із твердженням автора, оскільки триваючий процес 

вдосконалення законодавства у сфері функціонування судової влади радше 

вказує на його перманентний характер.

2. У підрозділі 1.1. дисертації, розглядаючи питання суб’єктного складу 

судової системи, автор обґрунтовує позицію щодо «виведення» державно! 

виконавчої служби із системи органів виконавчої влади та надання їй статусу 

самостійного органу судової влади, підзвітного з’їзду суддів України -  

найвищому органу суддівського самоврядування, а в період між ними — Раді 

суддів України» (с. 29). Проте такий підхід є досить дискусійним, з огляду на 

те, що у суддівського самоврядування згідно із ст. 126 чинного Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» дещо інші завдання — захист професійних 

інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів. Крім того, 

ст. 129і, якою було доповнено Конституцію України, вже передбачає, що 

контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.
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3. Розмірковуючи про перспективи розвитку судової системи у світлі 

конституційної реформи, небезпідставно окреслюючи ряд питань, дисертантка 

висловлює сумніви щодо потреби створення Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності та Вищого антикорупційного суду, вважаючи їх 

зайвими у системі судів елементами (с. с. 222, 223). Проте, у такому разі, 

доцільно було проаналізувати цю ідею в контексті розвитку принципу 

спеціалізації, а відносно створення Вищого антикорупційного суду, ще й в 

контексті сучасних реалій -  утворення певної системи антикорупційних органів 

у державі: Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного 

антикорупційного бюро України. Адже, якщо виходити з логіки розроблених 

дисертанткою теоретичних засад реформування, створення антикорупційного 

суду є завершальним у цій «системі» елементом. Тож позиція автора потребує 

додаткових пояснень.

4. У розділі 3 дисертаційного дослідження автором аналізуються питання 

розвитку вітчизняної судової системи під впливом конвенційно-правових 

позицій ЄСПЛ, які, безперечно, посідають вагоме місце серед міжнародних 

стандартів у сфері правосуддя. Проте доцільно було б, на нашу думку, 

дослідити також розвиток судової влади в Україні крізь призму відповідності й 

іншим міжнародним актам у цій сфері. Це значно збагатило би рецензовану 

працю, оскільки більш комплексно охопило питання, власне, у певному 

розумінні, контрольного механізму з боку міжнародного співтовариства, яке 

так чи інакше надає оцінку процесам реформування судової системи України.

5. Дослідження на с.с. 258—262 роботи розвитку принципу правової 

визначеності у вітчизняному судовому процесі в контексті права на касаційне 

оскарження судового рішення не повною мірою враховує зміни, внесені у 

конструкцію пункту 8 частини другої ст. 129 Конституції України. Наразі, 

відповідно до змістовного навантаження цієї норми, змінилися акценти у
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забезпеченні права особи на касаційне оскарження судового рішення завдяки 

використанню словосполучення «у визначених законом випадках».

6. Додаткової аргументації, на нашу думку, потребують положення 

дисертаційного дослідження, в яких автор аналізує проблему депорсоніфікації 

судової влади (с.с. 366, 367). Зокрема, автор вважає, що судову владу повинна 

представляти та позиціонувати особа, яка займає посаду голови Ради суддів 

України. Водночас, виникає питання таких «повноважень» відносно Голови 

Верховного Суду, якщо розглядати судову систему як систему судів у їх 

інстанційній вертикалі.

7. У підрозділі 4.1. дисертації, пункті 9 Висновків дисертаційного 

дослідження, автор звертається до необхідності законодавчого врегулювання 

проведення публічних слухань судової реформи шляхом прийняття окремого 

нормативного акта -  Закону України «Про громадські (публічні) слухання», як 

до форми громадського контролю, що здатна забезпечити підвищення рівня 

громадянської свідомості населення (с.с. 316, 378). На нашу думку, з огляду на 

сучасні українські реалії радикалізації населення, посилення значення 

громадських слухань або їх обов’язковість під час законодавчої процедури у 

вирішенні питань загальнодержавного значення, зокрема, судової реформи, 

може стати механізмом маніпулювання в інтересах окремих політичних партій 

або штучного затягування процесу прийняття законів. Тому, пропонуємо автору 

висловити власну позицію щодо можливості законодавчого створення 

запобіжників вказаним загрозам під час публічного захисту дисертації.

Однак викладені вище міркування носять дискусійний характер і не 

відносяться до основних, концептуальних положень дисертації, таким чином не 

впливаючи на високу позитивну оцінку дисертаційного дослідження. Навпаки, 

будучи поштовхом до дискусії, вони здатні спричинити подальше обговорення, 

яке, очевидно, матиме місце під час публічного захисту дисертації, та
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поглиблення здобутків судоустрійної науки. Наявність висловлених зауважень і 

побажань свідчить про творчий, самостійний характер праці, яка належним 

чином підготовлена та оформлена. Дисертантка довела свою здатність 

самостійно здійснювати такого рівня наукові дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що тема дисертації вельми актуальна, 

сформульовані автором висновки, пропозиції та рекомендації є достатньо 

аргументованими, характеризуються науковою новизною і мають не лише 

вагоме теоретичне, а й практичне значення.

Таким чином, рецензована дисертація є цілісною, завершеною, 

кваліфікованою науковою працею, що містить результати проведених автором 

досліджень. Нею отримано нові науково обґрунтовані результати, які в 

сукупності розв’язують конкретну наукову проблему, що є вагомою для 

розвитку вітчизняної науки, та полягає у комплексному дослідженні теоретико- 

правових і праксеологічних засад судової реформи в Україні, що має важливе 

значення для подальшого розвитку судової системи України.

Узагальнюючи слід зазначити, що дисертація О. 3. Хотинської-Нор 

«Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в Україні» 

відповідає вимогам п. п. 9, 10, 12 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013 року, а її автор — Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна на основі публічного 

захисту заслуговує присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного уківавсм геї V 

імені Тараса ШевченкаОфіційний опонент:

Голова Апеляційного суду 
Запорізької області, 
заслужений юрист України, 
доктор юридичних наук, доцент В. В. Городовенко
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 
У Київському національному 
університеті імені Тараса Шевченка
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

ВІДГУК
офіційного опонента

на дисертацію Хотинської-Нор Оксани Зіновіївни 
«Теоретико-правові та праксеологічні засади судової реформи в 

Україні», поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних

Актуальність теми дисертації. Судова реформа, що триває в Україні, 

спрямована на створення ефективної моделі судоустрою, яка б відповідала, 

по-перше, світовим стандартам організації та функціонування судів, по- 

друге, потребам українського суспільства та реальним можливостям держави 

забезпечити її функціонування.

У даний час в українському суспільстві суд відіграє особливу роль: він 

може вирішити долю окремої людини, а може змінити напрям розвитку всієї 

держави. Вітчизняній історії відомі різні його інституційні форми, що 

відбивали відмінні за своїм змістом особливості правової й політичної 

систем. Однак сьогодні суд так чи інакше залучено до найскладніших 

соціально-економічних і духовних процесів, він впливає на спосіб організації 

юридико-культурного соціуму. Нині своїм рішенням суд може суттєво 

впливати на політичні, економічні, правові, соціальні та інші процеси. Ці 

зміни викликали, у свою чергу, зростання звернень за захистом прав і 

законних інтересів у суди всіх рівнів та інстанцій.

В Україні суд є одним з основних складників політичного устрою 

країни й визначається самостійними завданнями й засобами їх виконання, 

відповідною системою в механізмі державних органів і специфічною 

формою діяльності, що прямо впливає на соціальні й політичні процеси

наук за спеціальністю
12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура

держави. Як державний власну постійну

Відділ яЬшодаугва га Ш'Щ 
Київського «ншодапьноі-о фінанси геї»
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затребуваність суспільством, володіє дієздатністю і спроможністю до 

втілення і практичної реалізації в найширшому спектрі соціальних явищ -  від 

мегаполітичного (міжнародного) рівня до сфери приватного життя. Але 

такий статус можливий лише за умов розвиненого громадянського 

суспільства, де суд існує як цілісне й багатофункціональне явище, як 

органічна єдність громадського й особистого, політичного і правового, 

соціального й духовного.

Основним призначенням судів є розв'язання юридичних спорів і 

конфліктів у суспільстві, що мають правовий зміст. У демократичній державі 

їх юрисдикція поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

Через зростання обсягу законодавства спостерігається так звана глобальна 

юридизація багатьох сфер суспільних відносин, що призводить до юридизації 

політики через активне втручання влади в цей процес, зокрема, 

використовуючи такий інструмент як політико-правова реформа, складовою 

якої в українських реаліях завжди є судова реформа.

Разом із тим, події останніх років свідчать про різке зростання ролі 

громадських інститутів як ініціаторів структурних змін в судовій система, що дає 

підстави сподіватись на трансформацію суду із політичного інституту в 

соціальний. За сучасних умов становлення громадянського суспільства 

характерним є розширення інтересу суспільства до проблем загального блага, 

справедливості й громадянських прав. Суспільство приходить до розуміння 

того, що бар'єри між ним і державою не повинні існувати. І роль суду в 

цьому досить значна, бо надає громадянам більш ширші можливості для 

індивідуальних і послідовних дій, а ніж класичне політичне представництво. 

Сьогодні протистояння суспільства й держави досягло апогею, що викликало 

події Революції Гідності, після яких нова політична сила анонсувала 

глобальну реформу судової системи. На відміну від попередніх етапів, 

характерною особливістю судової реформи сучасності є пильний контроль 

громадськості за перебігом реалізації реформи.
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Відмітимо, що трансформація судової системи з політичного інституту 

в соціальний -  складний і тривалий процес, який супроводжуватиметься 

зламуванням старих стереотипів мислення й поведінки в царині 

правовідносин. На нього будуть намагатися вплинути всі політичні 

інститути. Ось чому однією з умов формування судової системи як 

соціального інституту є найдосконаліша реалізація принципу поділу влади. 

Крім того, необхідна ідеологічна (теоретична) передумова перетворення 

судової системи на соціальний інститут. Особлива роль у цьому процесі 

належить соціально-філософській і юридичним наукам, які опрацюють 

модель соціального змісту судової влади. Щодо цього повинні бути 

визначені її межі, рівень самоорганізації, гарантії самостійності й 

незалежності, місце в системі суспільних відносин, що визначатиметься її 

соціальними функціями.

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що адміністративна зміна 

правового й економічного статусу суду не забезпечить його ефективної 

трансформації і зміни його статусу в соціальній системі в цілому -  його 

позицій стосовно інших гілок влади і щодо суспільства, можливості 

самостійно визначати характер правозастосування і здійснювати експертизу 

законотворчості, що зумовлює моральну оцінку суду суспільством. 

Відповідність інститутів судової системи суспільним очікуванням 

окреслюватиме рівень її культурної легітимності, як необхідної підстави для 

її незалежності. Отже, судова система в соціокультурному просторі є показником 

цивілізаційної стадії розвитку суспільства, ступеня розвиненості державного 

конституціоналізму. На наше переконання, всі заходи судової реформи в Україні 

мають бути спрямовані на підвищення ефективності судової системи як 

соціального і правового інституту.

З огляду на викладене, дисертаційне дослідження доктринальних основ 

судової реформи в Україні як системи політичних та соціальних засобів впливу на 

трансформацію інституту захисту права відповідно до характерного на 

конкретний період і для конкретної спільноти з певним рівнем правосвідомості є

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/


вкрай вчасним, а отже актуальним. Автором дослідження формулюється 

технологія судової реформи як сукупності засобів, методів, виконавців та ін., що 

ціжом може претендувати на закладення нового напрямку в змісті теорії 

судоустрою - основ теорії судової реформи.

Належна ступінь обгрунтованості та достовірності наукових 

результатів. Висновки та рекомендації, що містяться в дисертації, 

достатньою мірою аргументовані та достовірні, достатньою мірою 

апробовані та ґрунтуються на достатній науковій та емпіричній базі, 

власному досвіді роботи дисертантки. Методологічною основою дослідження 

стали загальнонаукові та спеціальні методи, які є засобами наукового 

пошуку для отримання об’єктивних та достовірних результатів. Це 

забезпечується вдалим застосуванням широкого спектра фундаментальних 

принципів, законів і категорій діалектики; критичним аналізом вітчизняних і 

зарубіжних законодавчих та інших нормативних положень щодо статусу 

суду та судової системи; системним підходом до виявлення прогалин 

сучасного вітчизняного законодавства щодо організаційних та процедурних 

питань функціонування судової системи. Слід відмітити методи системного 

аналізу, діалектичного заперечення, моделювання, логічний та ін., які надали 

змогу комплексно та всебічно дослідити проблемні питання організації та 

функціонування судової системи та судової влади в цілому.

Особливістю роботи став застосований міждисциплінарний підхід, 

який дав можливість використати апробовані знання в галузях: соціології, 

психології, філософії, історії, економіки, управління, права та ін. та отримати 

нові, унікальні для науки судоустрою, знання та висновки, що, безспірно, 

значно збагатило її термінологічний апарат.

Поставлені задачі, визначення об'єкта, предмета та мети наукового 

пошуку відповідає загальним вимогам. Робота має відповідну 

дисертаційному дослідженню даного рівня емпіричну базу. Зокрема, 

висновки дисертантки ґрунтуються на аналізі статистичних даних та 

узагальнень соціологічних досліджень, судової практики, а також
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результатах самостійно проведеного анкетування 350 суддів, 210 адвокатів, 

200 прокурорів і 100 науковців.

У дисертації комплексно опрацьовано широке коло важливих для теорії 

судоустрою та ефективної організації й функціонування судової системи в 

цілому, зроблено ряд теоретичних узагальнень та визначень, запропоновано 

додаткову аргументацію до наукових позицій і тез, нові підходи та авторське 

бачення шляхів подальшого удосконалення законодавчої бази в частині 

правового супроводу судової реформи.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній юридичній науці досліджено комплексно -  з позицій теоретичних, 

правових та праксеологічних засад -  специфіка судової реформи як частини 

політико-правової реформи, особливості реалізації реформаційних заходів в 

Україні та використано засоби правового прогнозування її ефекту.

Розділ 1 дисертації присвячено формулюванню теоретико- 

методологічних передумов всього наукового дослідження, адже в цьому 

розділі дисертантка сформулювала категоріальний апарат, необхідний для 

моделювання теорії судової реформи в Україні. Зокрема, дисертанткою 

вводяться в обіг такі нові для теорії судоустрою поняття, як: 

«трансплантаційна дисфункція», «інституціональний конфлікт», 

«інституціональна пастка» та ін. Досліджуються стратегія, тактика, 

послідовність та технологія судової реформи як складові її провадження. 

Окремо аналізується вплив судової реформи на стабільність судової системи, 

остання при цьому розглядається системно -  в трьох іпостасях -  

інституціональній, організаційній та функціональній. Робиться ключовий для 

всієї роботи висновок: «Судова реформа є каталізатором розвитку судової 

системи».

Заслуговує на відзнаку сформульовані на стор. 36-37 роботи принципи 

судової реформи, адже вони стануть методологічним підґрунтям для 

наступної оцінки якості заходів судової реформи, що реалізуються в Україні.
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Особливо слід відмітити нетрадиційний поки що для української науки 

судоустрою підхід авторки до розширеного тлумачення структури судової 

системи за рахунок включення до неї громадських утворень -  Науково- 

консультативних рад, Громадської ради доброчесності, громадських 

об’єднань, залучених в процес регулярного оцінювання суддів тощо. Поза 

увагою залишились хіба що громадські об’єднання самих суддів, які вони 

можуть створювати для захисту своїх професійних інтересів.

Також слід відмітити намагання авторки поставити питання про 

необхідність включення системи органів виконання судових рішень до 

судової системи. Гадаємо, доля раціоналізму в цьому є, автор належним 

чином обґрунтовує свою позицію. Разом з тим, не можемо не відмітити певну 

дискусійність цього питання.

На наш погляд, наукову та практичну цінність цьому розділу надав 

міждисциплінарний підхід, який надав можливість системно дослідити 

інструменти судової реформи та сформулювати її цілісну концепцію.

Розділ 2 присвячено ґенезі судової реформи та робиться теоретичне 

прогнозування ефекту від здійснюваної сьогодні реформаційних заходів. 

Авторкою робиться аргументований висновок про циклічність процесів 

реформування судової системи, яку вона пов’язує з циклічністю зміни 

політичної еліти в державі. Це становиться додатковим аргументом на 

користь висновку про політико-правову природу судової реформи. На 

підставі аналізу заходів реформи системи судоустрою, починаючи з 1992 р., 

дисертанткою робиться висновок про нелінійний розвиток судової реформи, 

причиною якого, на думку дослідниці, є нівелювання економічних, 

політичних, соціокультурних чинників, що по-різному домінували у різний 

час державного зростання. Відсутність позитивного ефекту судової реформи 

(на думку авторки роботи жодна ціль судової реформи - ані незалежність 

судової влади, ані відповідність судового захисту європейським стандартам 

правосуддя, ані відновлення довіри громадян до судової системи -  не була
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досягнута) пов’язується з ігноруванням принципу послідовності, що 

перешкоджає еволюційному розвитку судової системи.

У підсумку дисертантка робить логічне підведення до наступного 

підрозділу роботи: «Аналіз історичного досвіду реформування судової 

системи вказує на те, що шанси на успішне досягнення задекларованих 

судовою реформою цілей мізерні, якщо вона не має підтримки у суспільстві. 

Особливістю вітчизняної судової реформи є вплив на неї міжнародної 

спільноти» (стор. 232-233 дисертації).

У розділі 3 дисертантка дослідила вплив конвенційно-правових позицій 

ЄСПЛ на реформування судової системи. Дисертантка справедливо 

доводить, що системоутворюючим чинником і міжнародних стандартів в 

сфері судоустрою та судочинства, і заходів судової реформи є (має бути) 

право людини на справедливий суд. Доводиться системний взаємозв’язок 

форми та змісту -  організації легітимної влади та її процесуальний режим. На 

думку дослідниці найбільший потенціал серед напрямів розвитку судової 

реформи в контексті приписів Європейського суду має процесуальний 

вектор, оскільки саме процесуальна складова права на справедливий суд, 

передбаченого статтею 6 Конвенції, є найбільш динамічною та змістовно 

еволюціонує. Окремого наголосу в цій частині роботи отримала проблема 

невиконання судових рішень, яку з урахування всіх інституціональних та 

процедурних аспектів дисертантка назвала «інституціональною пасткою», та 

запропонувала алгоритм виходу з неї.

Розділ 4 присвячено формам та засобам взаємовпливу громадського 

суспільства та судової системи. Наголошено на унікальності нового етапу 

судової реформи саме через активний контроль громадськості за реалізацією 

реформаційних заходів. Дисертант відстоює позицію, що реформування 

судової системи сприяє активізації громадського контролю за 

функціонуванням інститутів судової системи, який виступає зовнішнім 

регулятором процесів розвитку судової системи, скеровуючи їх у русло 

відповідних суспільних очікувань, узгоджуючи їх з інтересами соціуму на
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кожному історичному етапі його розвитку, забезпечуючи у такий спосіб 

еволюцію судової системи та її взаємозв’язок із суспільством. У такому разі 

громадський контроль -  це механізм, який здатний запобігати появі 

негативних, руйнівних явищ у судовій системі або своєчасно реагувати на 

них, удосконалюючи параметри функціонування судової системи, виводячи 

її на якісно нові рівні та етапи розвитку, що є основою її еволюції.

Однак і судова реформа, на думку авторки, є реальним чинником 

еволюції громадянської свідомості. Виходячи з концепту взаємозв’язку та 

взаємодії процесів розвитку громадянського суспільства та судової системи 

як обов’язкових складників правової держави, обстоюється думка, що судова 

реформа, яка передбачає заплановані, цільові зміни, спрямовані на 

удосконалення функціонування судової системи, виступає механізмом 

формування громадянського суспільства. Від її результатів безпосередньо 

залежить успіх реалізації елементів громадянського суспільства на 

сучасному етапі розвитку української держави.

Оцінка структури та змісту дисертації, її завершеності загалом.

Хоча у рецензента роботи під час її читання і виникли думки щодо 

модернізації структури роботи (які саме -  буде викладено в дискусійній 

частині цього відгуку), але вважаю, що запропонована структура дисертації в 

цілому виглядає логічною, відповідає концепту, який автор дослідження 

закладав в його зміст. Авторка сформулювала категоріальний апарат 

дослідження на основі аналізу теоретико-методологічних передумов, 

дослідила хронологію розвитку судової реформи та визначила ключові на 

даний момент чинники судової реформи -  міжнародні установи (організації) 

з усталеними стандартами права людини на справедливий суд та формування 

громадського суспільства -  взаємовплив яких на судову систему 

проаналізувала в наступних розділах роботи.

Робота характеризується системністю, послідовністю та логічністю 

викладення матеріалу, обґрунтованістю висновків та власної позиції, 

чіткістю формулювань, доступністю для сприйняття. Робота відзначається
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яскраво вираженим авторським почерком, що свідчить про її високий рівень 

індивідуальності.

Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим вимогам. 

Зміст дисертації та автореферату є ідентичними. Це свідчить про те, що 

авторка виконала поставлене завдання з посиланням на широку теоретичну 

базу, знання положень вітчизняного і зарубіжного законодавства, вміння їх 

всебічно аналізувати та поєднувати здобутки різних галузей науки, 

переконливо відстоювати власну точку зору, і головне -  формулювати 

науково обґрунтовані пропозиції, важливі для практики організації та 

функціонування судової системи, а також закладає підвалини наукового 

прогнозування успішності заходів судової реформи.

Значення дисертаційної роботи для науки і практики та можливі 

конкретні шляхи використання результатів дослідження. Результати 

дисертації можуть бути використані для подальшого наукового опрацювання 

теорії судової реформи, а також враховані в процесі планування та проведення 

її нових заходів судової, конструювання програмних документів та проектів 

законодавчих змін в сфері удосконалення організації та функціонування 

судової влади.

Висновки та рекомендації, що містяться у роботі, вже отримали 

належну оцінку щодо їх значимості для науково-практичної, правотворчої 

діяльності та навчально-методичної роботи, про що свідчать відповідні акти 

впровадження, що підтверджує цінність наукового дослідження для науки та 

практики.

Про повноту викладення наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, свідчить те, що результати 

дисертаційного дослідження викладені в одній одноосібній монографії, яку 

завчасно видано та розповсюджено серед наукової спільноти для 

забезпечення належної апробації роботи; 54-х наукових публікаціях, з яких 

37 -  статей та 16 тез доповідей на конференціях.
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Структура автореферату повністю відповідає структурі тексту 

дисертації, а його зміст відображає основні положення та результати 

дослідження, які наведені в тексті дисертації.

Текстових запозичень без посилання на джерело в роботі не виявлено.

У дисертації розв’язана конкретна наукова проблема, що має важливе 

значення для теорії і практики судоустрою і щодо якої здобувачка є 

суб’єктом авторського права, а саме, сформульовано доктрину судової 

реформи та на її основі виокремлено практичні проблеми реалізації судової 

реформи в Україні, сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо 

вдосконалення реформаційного процесу в сфері судової влади.

Разом із тим, дисертація, як і будь-яке наукове дослідження, містить 

окремі дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації або 

пояснень з боку здобувачки під час проведення захисту.

По-перше, щодо структури роботи. Ми зазначали вже вище, що маємо 

дещо відмінні від авторки роботи погляди на логічність будови роботи. 

Перше, що побачила рецензент роботи -  це назва п.1.1 -  «Судова система як 

об’єкт реформування», відразу виникло питання -  а чи досліджено судову 

систему як суб’єкт реформування? І взагалі -  чи допускається така 

можливість? Нажаль, окремого параграфу з цього питання рецензент не 

побачила. Але. Ознайомлення зі змістом роботи дозволив рецензенту зробити 

висновок, що так, дисертантка розглядає судову систему як суб’єкта 

реформування, зокрема, в процесі згадування повноважень Конституційного 

Суду України, Європейського суду з прав людини (адже також ця установа -  

суд. До речі з цього питання -  окремий розділ 3 дисертації), Верховного Суду 

України, вищих спеціалізованих судів. Тому, на погляд рецензента, якби у 

концентрованому вигляді у виді окремого параграфу судова система була б 

досліджено саме як суб’єкт реформування, це сприяло б більш логічній 

будові роботи.

Також, щодо логіки побудови роботи, на погляд рецензента є 

дискусійним моментом виокремлення хронологічних періодів судової
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реформи у другому розділі роботі. Авторка поставила на одні ваги 

Концепцію судово-правової реформи і конкретні її заходи у вигляді нових 

редакцій судоустрійного та процесуального законодавства. Хоча при цьому 

сама ж визначає концепцію -  як програмний (а отже не як нормативний) 

документ. За такого підходу, дійсно і Концепція 1992 р., і Концепція 2006 р., 

і Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових 

інститутів 2015 р. залишаться фікцією. На нашу думку, якщо проаналізувати 

змини, які відбулися у період між прийняттям зазначених «програмних 

продуктів», можна відмітити, послідовність, поетапність та еволюційність 

інститутів судової системи. На наш погляд, значно логічніше виглядала б 

структура розділу, якщо б за основу виокремлення хронологічних періодів 

судової реформи було б обрано однопорядкові явища, наприклад -  згадані 

програмні документи, а вже підпунктами до кожного з них були конкретні 

заходи судової реформи.

По-друге, досить дискусійним, з нашої точки зору є пропозиція авторки 

щодо «виведення» державної виконавчої служби із системи органів 

виконавчої влади та надання їй статусу самостійного органу судової влади, 

підзвітного з’їзду суддів України -  найвищому органу суддівського 

самоврядування, а в період між ним -  Раді суддів України. На думку 

дисертантки, за таких умов ми матимемо цілісну завершену структуру 

судової системи, обумовлену необхідністю виконання єдиної функції -  

здійснення правосуддя з метою задоволення потреби суспільства у вирішенні 

конфліктів у легальний спосіб (стор. 29-30 дисертації). На стор. 64-65 авторка 

це питання відносить до так званих «інституціональних пасток» судової 

системи. Не зупиняючись на зауваженні редакційного характеру (адже 

державна виконавча служба ще в 2015 р. була реформована у відповідний 

Департамент Міністерства юстиції), зазначимо, що одним з мотивів 

виведення служби виконання судових рішень в 1998 р. із структури судів 

було саме низький рівень виконання судових рішень. Крім того, європейська 

практика також йде по шляху розвантаження судів саме шляхом позбавлення

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/


їх не судових функцій. Є й етичні моменти, власне ті, ж з яких прокуратура 

позбавляється наглядових повноважень під час виконання судових рішень.

В цьому контексті, цікаво було б почути під час захисту роботи від 

дисертантки оцінку нової конституційної норми щодо покладання контролю 

виконання судових рішень саме на суди. Яка, на її погляд, має бути форма 

цього контролю? Зокрема, на стор. 71 авторка бачить вихід із 

інституціональної пастки шляхом докорінної зміни факторів, які призвели до 

утворення інституціональної пастки.

По-третє, на стор. 93 дисертант перераховує суб’єктів комунікації при 

виробленні стратегії судової реформи, яких поділяє на три групи: 1. Органи 

державної влади (суб’єкти судової системи та органи виконавчої влади 

(наприклад, Міністерство юстиції України); 2. Недержавні інституції 

(наукові установи та науковці; громадські організації; міжнародні установи, 

фонди; громадяни); 3. Засоби масової інформації. Виникає запитання: а де 

законодавчий орган та суб’єкт законодавчої ініціативи -  Президент України? 

Це могло б бути розцінено як редакційна неточність, але на стор. 233 роботи 

авторка формулює висновок про необхідність повернення ініціативи у 

розробці заходів по реформуванню судової системи до «стін» Верховної Ради 

України, яка має для цього необхідний потенціал і ресурси. Це, на її думку, 

мінімізує ризики узурпації влади, а також сприятиме легітимізації судової 

реформи, оскільки, нехай і опосередковано, через обраних представників -  

народних депутатів, народ буде причетним до її творення. В цьому контексті 

виникає питання: а хіба хтось сьогодні забороняє Верховній раді це робити? 

В неї є ж і «потенціал і ресурси»? Гадаємо, дисертантці слід уточнити свою 

позицію під час публічного захисту роботи.

По-четверте, на стор. 116 дисертації авторка робіть висновок: 

стабільність функціонування судової системи потребує такого 

інструментарію: 1) стабільні джерела бюджетного фінансування судів і 

висока оплата праці суддів; 2) розвиток законодавчих положень про 

незалежність та імунітет суддів; 3) ефективний механізм виконання судових
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рішень; 4) дієвість принципу правової визначеності. У зв’язку з чим, хотілось 

би почути думку авторки: чи можна назвати звуження імунітету судді, яке 

відбулося в наслідок конституційної реформи 2016 р. як передумова 

стабільності судової системи?

По-п’яте. Підрозділ 2.5 присвячений перспективам розвитку судової 

системи у світлі конституційної реформи. Аналізуючи новели 

Конституції України, поза увагою залишилось питання зміни статусу 

Конституційного суду України. Хотілося б почути від дисертантки 

теоретичний прогноз щодо такої суттєвої зміни системи судоустрою як 

виведення з неї вищезазначеного органу.

По-шосте, аналізуючи в підрозділі 4.1. громадський контроль у сфері 

судової влади, авторка називає його ключовою властивістю - вплив 

суспільства на судову систему. У зв’язку з чим виникає питання розумного 

балансу такого «впливу» та незалежності судді. Де межа між цими 

інститутами? Чи можуть бути передбачені правові засади взаємодії 

громадянського суспільства та судової влади? Мова йде виключно про право 

саме громадянського суспільства? А якщо суспільство не володіє ознаками 

громадянського?

Проте, незважаючи на певні дискусійні моменти та критичні 

зауваження (які можна вважати скоріше як рекомендаційними), необхідно 

зазначити, що вони не мають принципового характеру і загалом не 

впливають на позитивну оцінку поданої до захисту дисертації, виконаної в 

цілому на високому науковому рівні, а її результати та зроблені висновки є 

корисними для науки та практики.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.

Вивчення дисертації Хотинської-Нор Оксани Зіновіївни дає підстави 

стверджувати, що автором проведено ґрунтовний науково-правовий аналіз 

теми дослідження, актуальної в теоретичному та практично-прикладному 

плані, а сформульовані рекомендації, пропозиції і висновки, становлять 

наукову новизну і можуть бути предметом обговорення.
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Отже, дисертація на тему «Теоретико-правові та праксеологічні засади 

судової реформи в Україні», є завершеною працею, в якій отримані нові 

наукові результати та висновки, що у сукупності пропонують варіант 

вирішення наукового завдання, яке полягає у формулюванні концепції 

судової реформи. Представлена робота відповідає вимогам присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 року, а її автор, Хотинська-Нор Оксана Зіновіївна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 -  судоустрій; прокуратура та адвокатура.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, професор, 
завідувач кафедри організації 
судових та правоохоронних органів 
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого Л. М. Москвич
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Спеціалізованій вченій раді Д. 26001 05 
Київського 1 Іаціоиального університету

імені Тараса Шевченка
01601, Київ, вул. Нолодимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента па дисертацію Хотинської — Нор Океани 

Зіновійовни за темою «Теоретико - правові та праксеологічні засади 

судової реформи в Україні», подану на здобуття наукового ступеня доктора 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 - судоустрій, прокуратура та

Актуальність обраної теми. Теоретичні і практичні питання правового 

регулювання судоустрою і статусу суддів в Україні завжди привертали увагу як 

широкої громадськості, так і представників наукового середовища. Цс значною 

мірою пов’язано з тим, що докорінна перебудова цих державно-правових 

інститутів почалася ще задовго до набуття незалежності Україною і не 

завершена дотепер. В останні два-три роки стався черговий надпотужний викид 

інтелектуальної енергії в зазначеній сфері з наслідками, які важко повністю 

передбачити. Йдеться передусім про зміни в Конституції України, прийняття в 

новій редакції (а чи останньої?) Законів «Про судоустрій і статус суддів», «Про 

Вищу раду правосуддя», пов’язаних з ними підзакопних актів. Деякі положення 

чинного законодавства докорінно змінили попередні підходи до реформування 

судової влади.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що її автором уперше в 

Україні проаналізовано теоретичні і практичні аспекти численних 

реформаторських кроків, здійснених у незалежній Україні від самого початку її 

існування і дотепер з вироблення і реалізації науково обгрунтованої концепції 

становлення судової системи України на сучасних правових принципах і 

досвіді передових європейських країн. —

адвокатура

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Обґрунтовано теоретичні засади судової реформи, в тому числі шляхом 

запозичення розвинутого інституціонального середовища, шляхи стратегічного 

планування судової реформи, його складові.

Наголошено, що судова реформа виступає як механізм адаптації судової 

системи до соціально-економічних і політичних змін в Україні, а також сприяє 

стабільності судової системи, в якій зацікавлено сучасне демократичне 

суспільство. Наголошено па тому, що судова реформа виступає як механізм 

функціонування громадянського суспільства.

Водночас удосконалені і набули подальшого розвитку положення щодо 

основних напрямків і способів реалізації судової реформи, проаналізовано 

результати реформаторських заходів, окреслені шляхи корекцій і продовження 

реформ залежно від їх результатів.

Варто враховувати, що об’єктивне дослідження пов’язаних з цим 

проблем не може обмежуватись подіями останніх років. Фактично судово- 
правова реформа в Україні почалася чверть століття тому. Відтак аналіз 

процесів, що відбувались у цій сфері, мас охоплювати всі основні 

реформаторські заходи. Це і було зроблено автором, яка присвятила окремі 

розділи дисертації результатам прийняття Концепції судово-правової реформи 

1992 року, Концепції вдосконалення судівництва відповідно до європейських 

стандартів 2006 року, виконання вимог чинної Конституції України щодо 

реформування судоустрою і статусу суддів, судової реформи 2010 року, нових 

підходів у цій сфері після революційних подій взимку 2014 року. Особливу 

наукову новизну містять погляди автора щодо реформаторських кроків, 

спрямованих на очищення судової системи, підвищення дієвості контролю за 

діяльністю суддів, докорінну перебудову органів судового управління.

Важливе наукове і практичне значення має здійснений автором аналіз 

позицій Європейського суду з прав людини для забезпечення законності у 

функціонуванні судової системи України.

Дисертант також висвітлює основні чинники впливу суб’єктів 

громадянського суспільства на діяльність судів і суддів па основі еволюції

2
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громадської свідомості.

Функціонування судової влади завжди посідало чільне місце в 

дослідженнях українських та інших науковців. Проте теоретична і практична її 

цінність значно зросла в міру поглиблення демократичних процесів, 

поступового наближення України до ідеалу правової держави. Па це 

спрямовані законодавчі акти 2014 -  2017 років щодо докорінної перебудови 

системи судоустрою, статусу суддів, посилення незалежності суддів одночасно 

зі зростанням вимогливості до них, позбавлення статусу судді осіб, які 

заплямували себе корупційними проявами, порушеннями прав громадян при 

здійсненні і судочинства. У цій сфері спостерігаються як позитивні зрушення, 

гак і помилки , спроби забігання вперед, переслідування суддів, які сумлінно 

виконують свої професійні обов’язки. Не завжди врівноваженими є наукові 

позиції з окремих проблем судоустрою і статусу суддів. Відтак с потреба в 

переосмислені деяких звичних постулатів функціонування судової влади.

Мета і зміст роботи узгоджуються зі стратегією реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів па 2015 - 2020 роки, 

затвердженої Указом Президенти України № 276/2015 від 20 травня 2015 року, 

зокрема таких положень реформування, як забезпечення незалежності, 

безсторонності та неупередженості суддів, оптимізація суддівського 

врядування та системи кар’єрного просування суддів; їх професійного рівня, 

прозорості діяльності судів та рівня їх відповідальності, ефективності 

правосуддя та оптимізації повноважень судів різних юрисдикцій, забезпечення 

прозорості та відкритості правосуддя (пункт 4 Указу).

Про перспективність обраної теми дослідження свідчить її зв'язок з 

науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана в межах Державної цільової комплексної програми 

«Судова влада: проблеми організації та діяльності» (номер державної реєстрації 

ОШУ 000957). Гема роботи затверджена вченою радою юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №1 

від 29 вересня 2016 року). Очевидно, на той час дослідження • було уже
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фактично завершено.

11а основі системного аналізу автор дослідила найважливіші завдання 

вдосконалення судівництва в Україні та шляхи їх вирішення, що дозволило їй 

сформулювати обґрунтовані пропозиції з удосконалення чинного законодавства 

і практики його застосування. В роботі використано великий масив досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених із застосуванням при цьому сучасних методів 

дослідження. При ньому аналіз зарубіжної теорії і практики судівництва було 

зосереджено на діяльності Європейського суду з прав людини і нормативному 

характері його прецедєнтних рішень, що має важливе значення для судів 

України.

Наукова і практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, 

що закладені у ній положення можна використати па завершальних етапах 

судово-правової реформи в Україні, про що свідчать акти впровадження 

результатів дослідження в таких авторитетних інституціях, як Вища рада 

правосуддя, Верховний Суд та Вищий спеціалізований суд з розгляду 

цивільних і кримінальних справ.

Результати дослідження оприлюднені автором на 14 наукових 

конференціях, відображені в монографії, 37 статтях, в тому числі у чотирьох - в 

іноземних джерелах.

При підготовці дисертації здійснено більш ніж ґрунтовне опитування 

суддів і прокурорів з актуальних питань судової реформи, результати якого 

відображені окремо у п’яти таблицях (с. 436-455). Не обмежившись

оприлюдненням результатів опитувань, дисертант підготувала текстове 

узагальнення їх результатів (с. 455-459), яке використано у тексті роботи. Все 

цс посприяло більшій переконливості тверджень і висновків, що міститься у 

дисертації.

Структура дисертації обумовлена потребою обґрунтування попередніх 

здобутків у функціонуванні судової системи України та пропозицій подальшого 

вдосконалення системи судоустрою і статусу суддів.

Як слушно відзначено у Вступі до роботи, реформування судової

4
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системи дотепер було безсистемним, непослідовним (с. 17) і виходило за межі 

Концепції судово-правової реформи, прийнятої у 1992 році. Окремі зрушення у 

цій сфері здійснювались методом, «проб і помилок», іцо призводило до 

негативних результатів. Ці тенденції згодом хоча й послабились, але не були 

повністю подолані, аж до реформ останнього десятиліття.

У першому розділі дисертант з посиланням на практику ЄСІІЛ дійшла 

вірного висновку система виконання судових рішень мас стати невід'ємною 

частиною реформи судової системи і реформуватися разом з нею, оскільки 

виконання судового рішення -  завершальний етап власне судочинства (с.29).

ІІа с.ЗЗ роботи містяться слушні застереження проти можливого 

переростання реформ судової системи на руйнівні процеси з наслідками, 

протилежними цілям та специфіці реформування обумовленої сферою 

функціонування судової системи. Зауважимо, до окремі т акі випадки, на жаль, 

мали місце, у процесі судово-правової реформи в Україні. Звертаючи увагу на 

потребу додержання принципу стабільності судів, навіть у процесі її 

реформування, дисертант слушно відзначила, що «жодна реформа не повинна 

стимулювати чи вести суспільство від поганого до доброго через жахливе» 

(с.ЗЗ). Справді, не до кінця продумані сучасні люстаційні заходи призвели до 

розукомплектування близько тридцяти відсотків суддівських посад, а відтак і 

до перебоїв у судочинстві.

Сформульовано тезу, відповідно до якої «судова реформа має 

відповідати таким характеристикам, як прогресивність, прогнозованість, 

цілеспрямованість, обґрунтованість, гнучкість, вмотивованість, послідовність, 

незворотність» (с.38). ІДе стосується і використання досягнень науково- 

технічного прогресу у сфері судочинства. При цьому слушно підкреслюється, 

що справжня судова реформа, якщо вона належно обміркована, має носити 

глобальний характер.

Автором висловлено думку про бажаність органічного поєднання 

реформ у судовій сфері з політичними перетвореннями у суспільстві (с.45), 

щодо неприпустимості підміни захисту прав і свобод неправовими засобами
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(с.49).

В роботі здійснено аналіз основних етанів судової реформи (с.54-56) 

обґрунтовано потребу в їх обов’язковому додержанні, але за умови чіткого 

прогнозування наслідків реформ, можливих ризиків при їх здійсненні (с.70).

Відзначено важливу роль у реформі судової системи уникнення 

розбалансованості між окремими її елсментами(с.82).

В роботі наведено низку елементів популяризації цінностей судової 

реформи з допомогою ЗМІ шляхом використання шести запропонованих 

підходів (с.95-97).

Дисертант зробила спробу обґрунтувати необхідність поєднання судово- 

правової реформи зі збереженням певної стабільності судової системи в 

інтересах захисту державних інтересів (с. 97-99). Пошук варіантів такого 

поєднання необхідна умова успіху реформ у судівництві.

В роботі розглянуто елементи цілісності судової системи, яка має бути 

збережена за будь-яких реформ. Необхідною умовою збереження такої 

цілісності є науково обґрунтована ієрархічна побудова судової системи (с .101- 

102). З цього зроблено висновок, що запроваджена судовою реформою 2016 

року система характеризується неузгодженістю фактично існуючої в Україні 

чотириланкової системи судів з принципом здійснення судочинства, трьома 

судовими інстанціями (с. 106).

У другому розділі проаналізовано діалектичний взаємозв’язок між 

реформуванням судової системи та забезпеченням її стабільності. З міркувань 

автора можна діяти висновку, що стабільність (непорушність) судової системи, 

якщо вона відповідає інтересам суспільства, є більш цінною, ніж гарячкові 

спроби її реформування заради самостійного реформування заради самопіару. 

Це доведено практикою останніх десятиріч з огляду на певні прорахунки 

реформаторів. Зі свого боку вважаємо, що, перш ніж думати про реформування, 

доцільніше до кінця використати переваги правової стабільності. Звичайно, це 

не стосуються випадків, коли реформування обумовлено докорінними 

соціально-економічними і політичними змінами, які об’єктивно назріли,

б
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наприклад, в результаті революційних подій зими 2014 року. Відтак в другому 

розділі роботи проаналізовано об’єктивні і суб’єктивні причини надто частого 

реформування законодавства про судоустрій і статус суддів, починаючи зі 

здобуття Україною державної незалежності. Зворотним боком таких підходів 

стали відмови від здійснених реформ і повернення до попереднього стану. Ці 

пронеси можна спостерігати на кожному етапі судово-правової реформи, аж до 

останнього, коли деякі гісевдореформаторські кроки, врешті решт доводили 

свою шкідливість. 1? роботі слушно відзначено, що цілісність судової системи 

не в останню чергу залежить від цілісності її ієрархічної побудови (с. 102). Від 

себе додамо, що порушення цієї цілісності уже не раз було причиною провалу 

реформ. Найефективнішим з них слід вважати ті, які на тривалий час усувають 

потребу у наступному реформуванні. Це підтверджується численними 

прорахупками судових реформ пострадянського періоду історії України. В 

роботі зроблено слушний висновок, що «... реальну можливість становить лише 

той напрям перетворень, який реалізується з діяльності політичної сили, здатної 

найбільш точно усвідомити конкретну необхідність перетворень і здійснити ці 

перетворення силами державного апарату» (с. 150). Зі свого боку, відзначимо, 

що неуспіх багатьох попередніх реформ значною мірою обумовлений 

політичними похибками з боку попередніх правлячих сліт.

У третьому розділі проаналізовано конвенційно-правові позиції 

Європейського суду з прав людини на реформування судової системи. Автор 

зупинилася лише на частині правового масиву структур європейського 

співтовариства, а саме, теорії і практики використання в Україні нрецедентних 

рішень ЄСПЛ. У зв’язку з цим слушно підкреслюється, що використання таких 

рішень має стосуватися не лише судів першої інстанції, але й па стадіях 

перегляду судових рішень, в тому числі судами касаційної інстанції (с. 259). Цс 

сприяло б вдосконаленню судової практики, виробленню роз’яснень з тих чи 

інших питань судами вищого рівня. Визначено роль інститутів громадського 

суспільства України у здійсненні судової реформи. Слушно підкреслюється, що 

«... громадський контроль у сфері судової влади є зовнішнім регулятором
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процесів розвитку судової системи, скеровуючи їх  у русло ВІДПОВІДНИХ 

соціальних очікувань, узгоджуючи їх з інтересами соціуму на кожному 

історичному етапі його розвитку, забезпечуючи у такий спосіб еволюцію 

судової системи та її взаємозв’язок із суспільством» (с.295). У зв’язку з цим 

звертається увага на реалізацію проекту «Відкритий суд» для привернення 

уваги громадськості до проблем підвищення ефективності судочинства (с.297), 

а також на створення інститутів громадського контролю, санкціонованих 

державою, таких, як Громадська рада доброчесності (с. 298); діяльність 

науково-консультативних рад при судах вищого рівня та їх участь у формуванні 

судової практики (с.299) організація опитування громадян щодо їх ставлення до 

діяльності судів.

Формування громадянської позиції стосовно судів і судочинства 

великою, хоча, можливо, і не вирішальною мірою, залежить від органів масової 

інформації, їх комунікації з представниками судової влади (с. 366).

Підкреслюється можливість використання ЗМІ «як зовнішнього 

інформаційного ресурсу, за допомогою якого в процесі реалізації судової 

реформи відбувається взаємодія з громадянським суспільством» (с.357).

Заслуговує на підтримку пропозиція автора про видання Закону України 

«Про громадські публічні слухання» для розробки законопроектів з питань 

судової реформи (с.369). На наш погляд, такі слухання мають проводитись 

також з інших актуальних питань сучасного судоустрою і судової реформи.

У висновках до роботи (с.372-380) сконцентровані найголовніші 

пропозиції з питань реалізації судової реформи в Україні (с. 372-379).

Дисертаційна робота містить також багато інших цінних теоретичних 

висновків і низку практичних пропозиції з удосконалення, законодавства про 

судоустрій і статус суддів.

Водночас в дисертації, як і в інших наукових роботах такого масштабу і 

значущості, є положення, до яких можна поставитесь критично або піддати їх 

сумніву.

1 Іри ньому слід відзначити, що похибок загальнотеоретичного характеру
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і роботі практично немає, проте існують прояви неповноти і неточності щодо 

суті окремих проблем і тлумачення чинного законодавства.

1. На с. 27 з посиланням па науковця Л.С). Селіванова стверджується, що 

в розділі VIII Конституції України закладено дві форми організації судової 

влади: судовий лад і судовій устрій. Насправді ж у чинній редакції Основного 

Закону йдеться лише про судоустрій (ч.І ст. 125). хоча застосування терміну 

«судовий лад», очевидно, теж є можливим стосовно органів, які складають 

інфраструктуру судової влади (останній абзац па цій сторінці).

2. Па с. 40 стверджується, що «конкуренція» є формою взаємовідносин 

між окремими судовими системами і органами. Очевидно, що конкуренція є 

можливою і навіть бажаною в правовій науці при обстоюванні різних наукових 

позицій, а не в практичній діяльності судів окремих юрисдикцій.

3. Дещо поверховими видаються міркування автора щодо існуючої 

моделі суду присяжних в Україні, до якої дисертант ставиться різко 

негативного (с. 62-63). Йдеться про так звану континентальну модель суду 

присяжних, коли професійні судді вирішують всі процесуальні питання разом із 

присяжними. Проте в багатьох країнах застосовується інша система, коли 

винуватість чи невинуватість особи у вчиненні злочину вирішується тільки 

присяжними, зокрема, у СПІД і Росії. Тож непотрібно було нарікати на 

колективну безвідповідальність при розгляді справ, а обґрунтувати шляхи 

вдосконалення існуючої системи суду присяжних з урахуванням накопиченого 

досвіду.

4. В роботі стверджується що у розвинутих демократіях конкуренція не 

призводить до збільшення витрат, пов’язаних з тиском на суд (с.52). По суті тут 

йдеться про корупцію і прояви, коли тиск па суд супроводжуються грошовим 

стимулюваннями суддів або визиском з їх боку. Очевидно, не маючи 

конкретних даних про масштаби цього явища, актору не слід було 

висловлювати думку, що цс «не призводить до збільшення витрат».

5. Автор зазначила, що «реформувавши в 1997-1998 роках стадію 

виконання судових рішень, Україна отримала хоч і життєздатну, однак
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малоефективну модель примусового виконання рішень суду» (с. 63-64). У 

цьому можна угледіти внутрішню суперечність: «життєздатна, але неефективна 

модель».

6. До числа психологічних особливостей прийняття рішень у сфері 

судової діяльності актор віднесла с татеву відмінність, в тому числі за кількістю 

варіантів рівень, інтуїцією, логікою (чоловічою або жіночою) почуттями тощо 

(с. 84). Очевидно, автору потрібно було або розкрити суть цих відмінностей, 

або взагалі їх не торкатися (с. 84).

7. Однією з гносеологічних ознак судової системи автор вважає її 

цілеспрямованість (с.100). При цьому вона стверджує, що погляд на судову 

систему як спосіб розв’язання соціальних конфліктів значно спрощує її 

спрямування. Хотілося б дізнатися, а, власне, чому? Адже відповідно до ч.2 

ст.129 Конституції України «юрисдикція судів поширюється на будь-який 

юридичний спір», а ці спори пов’язані передусім з різними соціальними 

конфліктами.

8. Па с. 124 дисертант погодилась з думкою американсько-українського 

дослідника Богдана Футея, який довго був наставником учасників судової 

реформи в Україні: «Право команди або наказу розподіляли між собою 

прокурор та компартійний секретар (йдеться про радянські часи). У більшості 

випадків суддя виголошував вирок, який йому наполегливо підказував цей 

дует» (с. 124). Як учасник судочинства тих часів можу стверджувати, що це не 

зовсім так. У переважній більшості випадків судді самі знали, як їм 

дотримуватись «лінії партії» при здійсненні судочинства. Інколи вони дійсно 

отримували вказівки від партійних чиновників, але не від прокурорів, які самі 

перебували під опікою органів КПРС К1ІУ.

9. Спірною є думка автора, що « В останні роки існування СРСР осягнув 

апогею процес деіндивідуалізації особистості, нівелювання суспільної 

свідомості» (с. 129). Насправді слід визнати, до саме наприкінці існування 

Союзу РСР розпочались процеси демократизації судової системи, наприклад, 

була запроваджена виборність суддів місцевими радами. Проте

ю
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наймасштабніші перетворення відбулись уже в незалежній Україні.

10. І Іс можна погодитись з твердженням, іцо так звана «мала судова 

реформа» 90-х років XX століття переслідувала мету хоча б формально 

привести існуючу судову систему у відповідність з конституційними 

положеннями (с. 165). Насправді переслідувалась амбітніша мста -  докорінно 

перебудувати судову систему, але здійснити її повністю або в основному 

виявилося тоді неможливим.

11. На с. 187 автор стверджує, що існування в незалежній Україні 

військових судів не відповідає європейським стандартам, а, отже, їх не повинно 

бути в судовій системі. Можливо й так, але зараз, коли Україна стала ареною 

військових дій, серйозно ставиться питання про відновлення військових судів, 

як раніше була відновлена військова прокуратура.

12. Слід висловити стриману оцінку практиці громадського оцінювання 

суддів відповідно до ч.З ст.90 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». 

Утаємничити її прояви навряд чи можливо, а реакція осіб, які перебувають у 

судовій залі, не будучи учасниками процесу, може бути непередбаченою. В 

останні роки оцінки роботи судів з боку так званих громадських активістів все 

частіше набувають відверто хуліганського характеру і можуть бути пов’язані 

навіть з насильницькими діями стосовно суддів. Відтак беззаперечне схвалення 

такої практики (с.311) уявляється непродуктивним, а може бузи і шкідливим.

13. Спірним виглядає твердження дисертантки, що «Судова влада, на 

відміну від законодавчої і виконавчої, є знеособленою, тобто у суспільній 

свідомості вона, а точніше, її представники не ототожнюється з конкретними 

людьми, хоча рівень персоніфікації судової влади є меншою від керівників 

інших, зокрема вищих органів держави. Найбільшу обізнаність щодо осіб 

суддів проявляють колишні засуджені за злочини, притягнуті до 

адміністративної відповідальності, позивачі, відповідачі і свідки по інших 

категоріях справ.

Обізнаність з кадровим складом принаймні місцевих судів могла бути 

більшою в разі реалізацій ідеї обрання суддів місцевих судів населенням міст
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чи районів.

14. При підготовці дисертаційної роботи такого обсягу автору було 

важко цілковито уникнути граматичних і стилістичних помилок, невдалих 

виразів, невірного використання слів, наприклад, «розповсюджений», замість 

«поширений», «заінтересованість» замість «зацікавленість», «добросовісно», 

замість «сумлінно», «відмінити» замість «скасувати», «ввести» замість 

«запровадити», «первісного», замість «первинного», «сполучення», замість 

«поєдііання» тощо.

Зазначені зауваження, які не стосуються ключових проблем

функціонування судової системи, не виливають на загальну оцінку 

дисертаційної роботи.

Дисертація являє собою самостійно підготовлену наукову роботу в якій 

вирішено важливі з позицій теорії і практики державного будівництва задачі, 

пов’язані з визначенням перспектив трансформації судової системи України з 

урахуванням позитивних та негативних результатів за період її державної 

незалежності. В основу новизни дисертаційного дослідження покладено те, що 

вона охоплює реформаторські процеси останніх років після лютневих 

революційних подій 2014 року. В пій містять висновки і пропозиції, які можуть 

бути використані для забезпечення тривалого оздоровлення судової системи 

України в інтересах сталого суспільного розвитку.

Положення дисертації відображені в монографії «Теорія і практика 

судової реформи в Україні» (К.: Алента, 2016).

За своїм змістом дисертація 0.3. Хотинської-Нор являє собою закінчену 

монографічну наукову пращо, в якій у комплексі досліджено найактуальніші 

проблеми становлення і розвитку судової системи Україні на сучасному етапі 

розвитку суспільства.

Для її публічного захисту додержано всі вимоги, передбачені Порядком 

присудження наукових ступенів, затвердженим постановою Кабінету міністрів 

України від 24 липня 2013 року №567 з внесеними до нього змінами і 

доповненнями.

ІЗ
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Основні положення і висновки дисертаційного дослідження містяться в 

авторефераті, який відповідає вимогам пункту 13 Порядку присудження 

наукових ступенів.

Підсумовуючи викладене, вважаю, що дисертація Хотинської-Нор за 

темою «Теоретико-правові та праксеологічиі засади судової реформи в Україні» 

заслуговує на високу оцінку, а її авгор на присудження їй наукового ступеня 

доктора юридичних наук.

В.о, завідувача кафедри організації судових, 

правоохоронних органів та адвокатури 

Національного університету 

«Одеська юридична академія»
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