
До спеціалізованої вченої ради Д  26.004.01 
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імені Тараса Шевченка 
за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська 60, ауд.зала 12.

В І Д Г У К
офіційного опонента на дисертаційну роботу 

Кравчук Катерини Геннадіївни
на тему: «Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення 

правотворчостї Верховного Суду та Конституційного Суду України», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

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

Тема роботи є актуальною з огляду на низку чинників, окрім тих, які 

указані авторкою. По-перше, зміна парадигми розуміння права в Україні, 

зокрема, долання нормативізму та постнормативізму, зумовлюють увагу до 

ролі судової влади й процесу здійснення правосуддя стосовно права як 

суспільного феномену. Що є право? Точніше -  що є правом за межами 

текстів, які ухвалюються публічною владою? Йдеться, окрім іншого, і про 

участь судів у формуванні права.

По-друге, держава, заснована на верховенстві права (національний 

правопорядок містить відповідні конституційні принципи) головним своїм 

обов’язком вважає утвердження і забезпечення прав людини. Звертаю увагу 

на тому, що права людини згідно Конституції України підлягають саме 

«ствердженню і забезпеченню», однак не їх встановлення. Це означає, що 

права людини існують незалежно від державної діяльності, однак їх 

об’єктивація може йти двома шляхами: 1) їх закріплення в правових текстах; 

2) через судову практику, яка втілює та гарантує їх. І саме цей аспект є 

ключовим для розв’язання проблеми, окресленої як предмет даного 

дисертаційного дослідження.

в:
Відділ діловодства та архіву і 

Київського національного університету ; 
І Ш іі Тараса Шевченка
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В межах сучасної юридичної науки постають достатньо проблематичні 

питання щодо існування та правового забезпечення таких інститутів як: 

«судова практика», «судовий прецедент», «судова правотворчість», 

«правотворчість» в цілому, які стають об’єктом гострих наукових дискусій як 

в контексті їх існування та функціонування у вітчизняній правовій системі, 

так і в контексті їх співвідношення та взаємозв’язку. Актуальність теми 

дисертаційної роботи доводиться і суттєвим підвищенням останніми роками 

ролі судової практики в Україні як результату судової діяльності, а також 

особливостями сучасної правотворчості, що суттєво розширює свої межі, 

реалізуючись в тому числі і в діяльності органів судової влади України. Саме 

це зумовлює необхідність з’ясування теоретико-правових та практичних 

аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, адже під впливом інтеграційних процесів, 

які на сьогодні є наявними в більшості сфер життєдіяльності суспільства, 

трансформується і правотворча діяльність, розширюючи свої межі, в тому 

числі і за рахунок правотворчості зазначених суб’єктів судової влади. У 

сучасних умовах розвитку вітчизняної правової системи змінюється роль та 

традиційне наукове бачення як судового гіравотворення, так і судової 

діяльності.

Структурно дисертація складається із вступу, трьох розділів, що 

включають сім підрозділів, які нерозривно пов’язані між собою, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Структура повністю відповідає меті 

і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі аспекти 

досліджуваної дисертанткою проблематики.

Позитивним моментом роботи є відповідність теми дисертації 

плановим науково-дослідним роботам юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка: «Механізм адаптації 

законодавства у сфері прав громадян України до законодавства 

Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер державної реєстрації
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0101U003579); «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації 

0111U008337).

На основі вивчення значного кола наукових робіт, міжнародних 

договорів, ратифікованих Україною, нормативно-правових актів, актів 

судової практики, офіційно зареєстрованих законопроектів (525 

найменувань), автором визначені проблеми, що вже були предметом 

наукових пошуків та акцентовано увагу на тих питаннях правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України, які поки що не 

отримали належного наукового аналізу. Саме ці питання і склали предмет 

дисертаційного дослідження, який грамотно сформульовано в межах об’єкту 

наукового дослідження як «теоретико-правові та практичні аспекти 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України».

Дослідження теоретико-правових та практичних аспектів 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України із застосування комплексу методологічних, теоретичних та правових 

засобів надало змогу автору: по-перше, здійснити хронологічний аналіз 

історії розвитку уявлень про судову гіравотворчість, на підставі чого 

узагальнити стан її наукового дослідження; по-друге, виокремити та 

охарактеризувати ознаки правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України; по-третє, встановити та розкрити зміст 

проблем правового забезпечення правотворчості Верховного Суду і 

Конституційного Суду України.

Виокремленні К.Г. Кравчук та виконані в процесі дослідження 

завдання надали можливість повною мірою досягти мети роботи -  

встановити теоретико-правові і практичні аспекти співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України, 

визначити проблеми її правового забезпечення та посилення взаємозв’язку.
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Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження К. Г. Кравчук ґрунтується на 

успішному використанні дисертанткою методологічного інструментарію 

юридичної науки. Заслуговує на підтримку не лише визначена автором 

методологія дослідження, яка складається з принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів та широкого кола філософсько-світоглядних, 

загатьнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження правових 

явищ, які в результаті допомогли повно та об’єктивно дослідити теоретико- 

правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України, але і проведена автором робота у 

підрозділі 1.2, яка стосується встановлення методологічної основи наукового 

дослідження теоретико-правових і практичних аспектів співвідношення 

правотворчості вказаних суб’єктів крізь призму положень основних 

концепцій сучасного праворозуміння. Це дозволило дисертантці ґрунтовно та 

всебічно визначити методологічні переваги та недостатність положень 

панівних в юридичній доктрині концепцій сучасного праворозуміння, що в 

подальшому визначило методологічну стратегію дослідження в цілому. В 

результаті автором цілком обґрунтовано виокремлено складові 

методологічної основи дослідження, визначено їх переваги тощо.

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, 

теоретичних узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності 

теми дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає 

в тому, що вона належить до одних з перших у вітчизняній теоретико- 

правовій науці комплексних досліджень, в якому встановлено теоретико- 

правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості Верховного 

Суду та Конституційного Суду України, визначено проблеми її правового 

забезпечення та посилення взаємозв’язку.

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення
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проблематики теоретико-правових та практичних аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та 

висновки можна використати у: науково-дослідній роботі -  з метою 

подальшого розвитку та поглиблення теоретико-правових знань про 

правотворчість та її різновиди; правотворчій діяльності -  для підвищення 

якісного рівня здійснення правотворчості Верховним Судом та

Конституційним Судом України, а також вдосконалення її правового та 

організаційного забезпечення; викладацькій діяльності -  для підготовки та 

проведення навчальних занять з дисциплін «Судоустрій в Україні», 

«Проблеми судової правотворчості в Україні», підготовки навчально- 

методичних матеріалів із зазначених дисциплін..

Вказане вище свідчить про те, що дисертаційна робота К.Г. Кравчук є 

комплексною науковою працею, що підготовлена автором самостійно, має 

завершений характер, в якій вперше у сучасній юридичній науці здійснено 

теоретико-правовий та практичний аналіз аспектів співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України.

Позитивно оцінюючи та відзначаючи належний рівень постановки і 

реалізації проблеми, наукову новизну одержаних результатів, слід 

відзначити, що як і будь-яке творче дослідження, присвячене аналізу 

дискусійних проблем юриспруденції, воно викликає певні зауваження, що 

можуть бути сприйнятті як уточнення авторської позиції.

1 .Складно погодитися з розумінням автором поняття «правотворчості» 

як Верховного Суду так і Конституційного Суду України, що наведено на 

с.21-22 і далі в роботі. Наприклад, щодо Конституційного Суду України 

підкреслюється, що це «діяльність..., змістом якої є прийняття, зміна або 

скасування норм права з питань щодо відповідності Конституції України 

законів України, у передбачених Конституцією випадках, інших актів та
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міжнародних договорів, що виявляється у рішеннях або висновках 

Конституційного Суду України».

По-перше, слід підкреслити Конституційний Суд України, вирішуючи 

питання про відповідність Конституції України, не приймає правових норм, 

хоча в деяких випадках сформульовані ним нормативні конструкції схожі за 

регулятивним потенціалом із правовими нормами. Однак Суд не ухвалює їх, 

а конструює їх зміст на підставі розуміння ним таких сегментів права як 

конституційні принципи, спеціалізовані конституційні норми та власна 

судова практика (офіційна конституційна доктрина). Говорячи про природу 

такої діяльності слід акцентувати, що Суд «виявляє право», однак не ухвалює 

правові норми. Навіть у тих рішеннях, де йдеться про «відновлення дії» 

окремих норм законів, йдеться не про ухвалення змісту нових норм, а про 

«реанімацію» тих норм, зміст яких створив законодавець.

По-друге, у наведеному визначенні поняття правотворчості не 

зазначено діяльності щодо тлумачення права, яке здійснюється і Верховним 

Судом, і Конституційним Судом України. Саме в практиці правотлумачної 

діяльності виявляються деякі «правотворчі» сегменти. Йдеться і про окремі 

тлумачення Конституційним Судом України актів в окремому, ініційованому 

суб’єктами, провадженні і про наявність тлумачної складової в аргументації 

кожного свого рішення. В свою чергу звичайне тлумачення права (розкриття 

змісту правової норми) слід розрізняти від так званого «інтенсивного» 

тлумачення (іншими словами -  тлумачення-конструювання права), в ході 

якого якраз і відбувається «виявлення права».

Мені видається, що оптимальніше вживати поняття «суди як органи 

правоутворення», а не як «правотворчі органи», щоби відокремити цю 

діяльність від правотворчої діяльності публічної влади, в якій проявляється 

політична воля публічної влади. Різниця не лише в суб’єктах цих різних 

видів діяльності, різниця у відмінностях способу творення права.
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2.Окреслення діяльності щодо правотворчості Верховного Суду і 

Конституційного Суду України було би більш доцільно не через форми їх 

рішень, а через природу (сутність) такої юридичної діяльності (йдеться про 

розділ 2 роботи). Не кожне рішення і не кожен висновок Конституційного 

Суду України, наприклад, містить «правотворчий сегмент».

3.Окремих зауважень потребує підрозділ 3.1. дисертації, який 

стосується «проблем правового забезпечення правотворчої діяльності». На 

с.177 дисертантка вказує, що обидва суди «законодавством не визнані як 

суб’єкти правотворчості». Далі вона розгортає таку позицію, вказуючи, що 

така «невизначеність» суттєво послаблює як правове забезпечення діяльності 

судів, так і саму їх діяльність». Така позиція проявляє нечітке розуміння ролі 

судової влади, правосуддя, а також судової практики в умовах верховенства 

права. Рішення Верховного Суду США у справі «Марбері проти Медісона» 

(1803) є яскравою відповіддю на подібне запитання щодо встановлення 

певних повноважень суду законом чи конституцією.

Річ у тім, що «суб’єкт правотворчості» стосовно судів визначається не 

приписом закону (чи навіть конституції), а виходячи з природи повноважень 

судової влади, а також з огляду на традиції розвитку даного національного 

правопорядку. Правом є те, що застосовують суди, розв’язуючи конкретні 

спори. Якщо суди, окрім іншого, застосовують власну попередню усталену 

практику або тлумачать право, наповнюючи конституційні принципи права 

реальним змістом, то вони є органами творення права, оскільки наведене 

емпірично підтверджує цю їхню роль.

4.Не може бути підтримана пропозиція авторки щодо внесення зміни 

до законодавства, яке стосується юридичних позицій Конституційного Суду 

України (с.215), особливо щодо скасування юридичної позиції Суду «в разі 

правової дерегуляції суспільних відносин». Юридична позиція 

Конституційного Суду України полягає у втіленні принципів і норм

7
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Конституції України на підставі їх розуміння у світлі конкретних обставин, а 

не норм інших правових актів.

5. Окремо в тексті дисертації доцільно було розглянути проблему, яка 

чи не найбільше відображає правотворчі повноваження обох судів -  

проблему перетворення імпліцитного (неписаного) права в експліцитне 

(об’єктивоване в рішеннях судів). Такий перехід права «невидимого», 

заснованого на цінностях, у право «видиме» здійснюється єдиним способом -  

через те, що авторка називає «правотворчістю судів». Постає низка запитань: 

1) що є імпліцитне право, як його віднайти? 2) які методики повинен 

використовувати суд для перетворення права у таке, що виражене в текстах? 

3) як оця трансформація проявляється в сфері прав людини?

6. Окрім того, в контексті подальших наукових досліджень проблем 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, дисертантці доцільно більше приділити уваги аналізу досвіду участі 

суб’єктів судової системи в правотворчості, що сформувався в країнах 

Європейського Союзу. Окрім того, актуальним та витребуваним як з 

наукової, так і з практичної точок зору було б розширення меж 

порівняльного дослідження, включивши до нього і аналіз співвідношення 

правотворчості, що здійснюється міжнародними судовими інституціями.

Попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому вони 

не применшують позитивного значення дисертації, мають рекомендаційний 

характер та націлені на посилення дискусії в процесі прилюдного захисту 

дисертації. Результати дисертаційного дослідження К. Г. Кравчук створюють 

фундамент для майбутніх наукових розробок як теоретико-правових проблем 

судової практики в цілому, так і її ролі в сучасній правотворчості.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

юридичних наук К. Г. Кравчук повністю відображає зміст дисертації та 

висвітлює її основні положення. Публікації автора відповідають тематиці 

дослідження та відображають положення, які сформульовані в дисертаційній
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роботі. Дисертація має високий теоретичний рівень підготовки і практичне

значення.

Дисертація К.Г. Кравчук на тему: «Теоретико-правові та практичні 

аспекти співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України» відповідає профілю спеціальності 12.00.01 -  

теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень та 

вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок присудження 

наукових ступенів» від 24 липня 2013 р. № 567, а її автор, Кравчук Катерина 

Геннадіївна, заслуговує на присудження їй наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень.

7 лютого 2020 року

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ 

Суддя Конституційного Суду України 

доктор юридичних наук, професор, 

член-кореспондент Національної академії
правових наук України В. В. Лемак

„  — п г г -  їй  а р х ш у

київського національного універсалві» 
„  _ імені Тараса Шевченка
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

Кравчук Катерини Геннадіївни

«Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення правотворчості 

Верховного Суду та Конституційного Суду України», поданої на здобуття 

наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 -  теорія та 

історія держави і права; історія політичних і правових учень

Актуальність теми дослідження. Триваюча судова реформа в Україні 

вимагає не тільки інституційних, персональних та процедурних змін в судовій 

системі, але й переосмислення ролі суду в правовій системі та соціальному 

регулюванні. Наразі залишається все менше місця для архаїчного уявлення про 

суддю як «сліпого слугу закону», який механічно застосовує прескриптивні 

тексти (переважно закони) до певного набору фактів. Так само все менше місця 

залишається для міфу про всеосяжність законодавчого регулювання, яке може 

охопити всю складну палітру суспільного життя та динамічність суспільних 

відносин. Але розвіювання міфів призводить до поставання нової проблеми -  

відсутності методології та механізмів для відправлення правосуддя в умовах нової 

реальності. Якщо суддя перестає бути «оракулом закону», а сам закон більше не є 

єдиним джерелом судового рішення, то де шукати нове підгрунтя та нову
•і

технологію для відправлення судочинства?

Актуальність дослідження судової правотворчості та її проявів у діяльності 

національних судів важко переоцінити, оскільки, визнаючи прогальність та 

колізійність законодавства, іманентну властивість правових норм до 

розширювального або звужувального тлумачення, можливість застосування 

аналогії права та закону, можливість суду вийти за семантичні межі тексту норми, 

перед юридичною наукою стоїть завдання створення нового методологічного 

базису для наукового обґрунтування та подальшого практичного застосування 

такого все ще нехарактерного для вітчизняної правової системи явища та 

феномену як судова правотворчість.

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/


Все це зумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження Кравчук К. 

Г., особливо в контексті пошуку проявів судової правотворчості у діяльності саме 

національних судів України, особливо Верховного Суду та Конституційного Суду 

України як системоутворюючих інституцій вітчизняного правосуддя.

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

Дисертаційне дослідження здійснено у межах тем науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: «Механізм адаптації законодавства у сфері прав громадян України до 

законодавства Європейського Союзу» (№ 06БФ042-01, номер державної

реєстрації: 010Ш003579); «Доктрина права у правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації: 

011 1U008337) та відповідно до затвердженої і в подальшому уточненої Вченою 

радою юридичного факультету теми дисертації (протоколи від 25 квітня 2016 р. 

№ 8, від 26 грудня 2016 р. № 4 та від 20 травня 2019 р. № 11).

Наукова новизна дисертаційного дослідження Кравчук К. Г. зумовлена 

тим, що у ньому комплексно встановлено теоретико-гіравові та практичні аспекти 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, визначено проблеми її правового забезпечення та посилення 

взаємозв’язку. Особливий акцент варто зробити на тому, що і Верховний Суд, 

утворений у 2017 р., і Конституційний Суд України, реформований після 

внесення конституційних змін до розділу XII Конституції України, є фактично 

новими інституціями, а тому дисертаційне дослідження теоретичних та 

практичних аспектів співвідношення правотворчості таких судів ще не 

проводилось.

До положень та висновків здобувачки, які характеризуються науковою 

новизною можна віднести такі:

1) вперше досліджено, обгрунтовано та порівняно повноваження та 

діяльність Верховного Суду та Конституційного Суду України саме як суб’єктів 

правотворчості. Визнання та наукове осмислення правотворчих повноважень 

судів у правовій системі України є сміливим, актуальним і прогресивним

науковим дослідженням;
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2) вперше визначено співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України як категорій юридичної науки, шляхом 

встановлення і характеристики їх ознак, які структуровано на спільні, схожі, 

відмінні та протилежні (с. 60-61,88-106), що дозволяє досягти мети дослідження -  

виокремити та охарактеризувати ознаки правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України;

3) вперше проведено аналіз співвідношення правотворчих актів Верховного 

Суду та Конституційного Суду України за критеріями загальнообов’язковості, 

остаточності, можливості зміни (відступлення від попередніх висновків, зміна 

юридичної позиції), форми вираження.

Варто підтримати тезу Кравчук К.Г., про те, що правотворчість на судовому 

рівні сприяє поширенню норм права на конкретні життєві випадки, забезпечуючи 

усталеність такого поширення та мінімізуючи ризики неоднаковості застосування 

права (с. 80). Дійсно, саме суд є тим суб’єктом, який максимально наближається 

до сутності та характеру правовідносин, які є предметом розгляду у конкретній 

справі. На відміну від законодавця, який аналізує та прогнозує абстрактні 

випадки, суд завжди має справу з конкретним. Законодавець може банально не 

встигати за суспільними змінами, хоча б в силу складності та бюрократичності 

законодавчої процедури або необхідності досягнення політичного консенсусу в 

парламенті, що передуватиме безпосередньо прийняттю закону. У той же час, суд
■ і

завжди має справу з найактуальнішими юридичними казусами. Будь-який 

юридичний казус, який буде новим та неоднозначним, рано чи пізно постане 

перед судом, адже буде продовженням того чи іншого соціального конфлікту, 

який відображає актуальні суперечності у правовій сфері життя суспільства.

На особливу увагу заслуговує, підрозділ 3.1. дисертації, де проведено аналіз 

проблем правового забезпечення діяльності Верховного Суду та Конституційного 

Суду України як суб’єктів, наділених правотворчими повноваженнями. Авторкою 

виокремлено проблеми, які потребують подальшого законодавчого вирішення або 

розв’язання за допомогою засобів судової правотворчості, зокрема: відсутність 

законодавчо закріплених правотворчих повноважень; законодавча невизначеність 

вимоги «врахування» іншими судами висновків Верховного Суду щодо
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застосування норм права; недосконалість правового забезпечення механізму 

відступу від висновків, що містяться у постановах Верховного Суду, відступу 

Великої Палати Верховного Суду від власної правової позиції, можливості її 

зміни або скасування; правова неузгодженість порядку та підстав передачі справ 

(проваджень) на розгляд палати, об’єднаної або Великої Палати Верховного Суду; 

невизначеність правотворчого значення рішення Конституційного Суду України 

та юридичної позиції, що в ньому викладена; недостатність законодавчої 

регламентації вимог, які стосуються форми, структури та змісту правотворчих 

актів; термінологічна невизначеність понять «висновок щодо застосування норми 

права», «змінювати власну юридичну позицію», «розвивати юридичну позицію», 

«конкретизувати юридичну позицію»; невизначеність особливостей дії актів 

правотворчості зазначених суб’єктів, а також правових позицій колишнього 

Верховного Суду України.

Положення дисертації є аргументованими та обгрунтованими завдяки 

використанню належних дослідницьких методів, глибокому науковому аналізу 

великої кількості джерел і використанню сучасних надбань юридичної науки.

Звертаючи увагу на позитивні моменти дисертаційної роботи Кравчук К.Г., 

разом з тим необхідно вказати і на наявність дискусійних положень чи таких, 

що потребують додаткової аргументації під час публічного захисту.

1. Підрозділ 1.1. дисертації присвячено історіографії розвитку правового
•і

вчення про судову правотворчість. Так, дисертантка намагається відшукати 

визнання правотворчих повноважень судів у представників юснатуралізму, таких 

як Г. Гроцій, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джефферсон (с. 30-33 

дисертації). Проте навряд чи представників школи природнього права та 

фундаторів принципу поділу влади можна віднести до прихильників надання 

судам правотворчих повноважень1. Серед напрямків правової думки при 

дослідження історіографії вчення про судову правотворчість більше уваги варто 

було б приділити таким як французька соціологічна юриспруденція (Ф. Жені, Л. 

Дюгі), німецька соціологічна юриспруденція (Є. Ерліх, Г. Радбрух, Г.

1 «Не буде свободи і в тому випадку, якщо судова влада не відділена від влади законодавчої і виконавчої. Якщо вона 
поєднана з законодавчою владою, то життя і свобода громадян выявляться у  владі сваволі, бо суддя буде 
законодавцем». Монтескье Ш. Л. О духе законов. М. : Мысль, 1999. 672 с. - С, 138.
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Канторович) або американський юридичний прагматизм (О. В. Голмс мол., 

Р. Паунд, Б. Кардозо, Дж. Френк, К. Ллевелін). Саме ці юридичні концепції 

дозволяють осмислити та обґрунтувати наявність правотворчих повноважень у 

судів.

2. Потребує додаткового пояснення та обґрунтування теза про наявність у 

Верховного Суду правотворчих повноважень. Авторка стверджує, що «Верховний 

Суд є насамперед касаційною інстанцією, тобто займає вищий рівень в системі 

судоустрою, тим самим на нього покладається особливе коло повноважень як 

правозастосовного, так і правотворчого характеру» (с. 58). Крім того, 

дисертантка зазначає, що «правотворчість Верховного Суду визначається перш 

за все його повноваженнями (ч. 2 ст. 36 Закону України «Про судоустрій та 

статус суддів» (с. 98); або «... Верховний Суд наділений правом безпосередньо 

здійснювати правотворчість...», водночас стверджуючи, що «можливість 

здійснення правотворчості Верховним Судом безпосередньо не закріплено» (с. 

98), а також те, що «ні Верховний Суд, ні Конституційний Суд України 

законодавчо не визнані як суб’єкти правотворчості» (с. 116, 176).

Таким чином, потребує додаткового уточнення позиція дисертантки про 

наявність/відсутність у Верховного Суду правотворчих повноважень та форму 

закріплення таких повноважень у законодавстві.

Крім того, у підрозділі 2.2. перелічено форми правотворчості 

Конституційного Суду України, серед яких відсутні рішення Конституційного 

Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції України. Виникає 

питання, чи вбачає дисертантка наявність у Конституційного Суду України 

повноважень та можливості не лише щодо інтерпретації як такої, тобто 

встановлення та роз’яснення змісту конституційних норм, але й правомодифікації 

засобами розширювального тлумачення, що вже є проявом судової 

правотворчості? Як приклад для дискусії наведу, резонансне Рішення від 15 

березня 2016 р. № 1-рп/20162, у якому Конституційний Суд України таким чином

- Рішення Конституційного Суду України від 15 березня 2016 р. № 1 -ра/2016 у справі за конституційним поданням 
51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення «на наступній черговій сесії Верховної 
Ради України», яке міститься у статті 155 Конституції України [ВлектрояйМ ресурс]. -  Режим доступу; 
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/l-pp/2016.pdf
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витлумачив ст. 155 Конституції України, що фактично змінив її зміст (стосовно 

тлумачення поняття «наступна чергова сесія Верховної Ради України»).

3. Авторкою визначено правотворчість Верховного Суду як «офіційну, 

професійну, процесуальну діяльність, що здійснюється на підставі звернення 

зацікавлених суб’єктів або з власної ініціативи, змістом якої є прийняття, зміна 

або скасування нормі права з питань, які стосуються узагальнення судової 

практики та забезпечення однакового застосування норм права, що закріплені у  

висновках, викладених у постановах Верховного Суду, а також в постановах 

Пленуму Верховного Суду, які прийняті з метою забезпечення однакового 

застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ» (с. 105). Крім 

того, спільною ознакою правотворчості Верховного Суду та Конституційного 

Суду України визначено «гласність і відкритість» (с. 91).

Правотворчі повноваження Верховного Суду прямо не закріплено в 

жодному нормативно-правовому акті3. Відповідно виникає питання чи доцільно 

серед ознак судової правотворчості виокремлювати «офіційність» за відсутності 

офіційного законодавчого визнання правотворчих повноважень Верховного 

Суду?

Процесуальними кодексами закріплено (наприклад, Главою 2 Розділу IV 

ГПК України або Главою 2 Розділу III КАС України) процедуру касаційного 

провадження з розгляду касаційної скарги, в т.ч. підстави та порядок передачі 

справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного 

Суду. Проте, мені не відомо про нормативне регламентування безпосередньо 

процесу прийняття (формалізації) Верховним Судом прецедентно!' норми права 

(ratio decidenti). Особливістю судової правотворчості як раз і є її відмінність від 

«класичної» законотворчості, яку здійснює парламент. Відсутність складної 

бюрократичної процедури прийняття судового прецеденту4 і робить судову 

правотворчість динамічною та дозволяє оперативно реагувати на суспільні 

виклики та швидкозмінний соціальний контекст. Тому, додаткового

. ’ За винятком локальної нормотворчості шляхом прийняття Регламенту Пленуму Верховного Суду.
4 Мається на увазі окрема процедура ухвалення Судового прецеденту та прецедентно!' норми права поза 
процедурою відправлення правосуддя та розгляду судової справи.

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/


обгрунтування авторкою потребує така ознака правотворчості Верховного Суду 

як «процесуальність».

Також потребує додаткового обґрунтування такі ознаки судової 

правотворчості як гласність та відкритість (с. 116, 176), оскільки, незважаючи на 

конституційне та законодавче закріплення принципу гласності та відкритості 

судового процесу, прийняття судового правотворчого акту здійснюється колегією 

(відповідною палатою) Верховного Суду у нарадчій кімнаті, в якій не має права 

перебувати ніхто крім суддів, які розглядали справу. Суди, на відміну від 

законодавця, не публікують проекти судових рішень, не проводять громадські 

слухання з приводу прийняття того або іншого судового рішення і, як правило, не 

вказують мотиви ухваленого судового рішення.

І хоч переважна більшість зауважень потребують дискусії під час захисту 

дисертації у спеціалізованій раді, проте в цілому вони не впливають на високу 

оцінку проведеного дисертаційного дослідження і не перешкоджають оцінити 

його як завершену наукову роботу, що вирізняється науковою новизною і в котрій 

розв’язане нове наукове завдання, що полягає у встановленні теоретико-правових 

і практичних аспектів співвідношення правотворчості Верховного Суду та 

Конституційного Суду України, визначення проблем її правового забезпечення та 

посилення взаємозв’язку. Положення та висновки дисертаційного дослідження є 

новими, науково обґрунтованими та достовірними та у сукупності є відповідним 

внеском у юридичну науку.

Практичне значення одержаних Кравчук К. Г. результатів полягає у тому, 

що висновки, пропозиції та рекомендації, обґрунтовані за результатами 

дослідження, можуть бути застосовані у: науково-дослідній роботі -  з метою 

подальшого розвитку та поглиблення теоретико-правових знань про 

правотворчість та її різновиди; правотворчій діяльності -  для підвищення якісного 

рівня здійснення правотворчості Верховним Судом та Конституційним Судом 

України, а також вдосконалення її правового та організаційного забезпечення; 

викладацькій діяльності -  для підготовки та проведення навчальних занять з 

дисциплін «Судоустрій в Україні», «Проблеми судової правотворчості в Україні», 

підготовки навчально-методичних матеріалів із зазначених дисциплін.
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Актуальними є також законодавчі зміни, запропоновані дисертанткою у 

підрозділі 3.2. з метою закріплення загальнообов’язковості постанов Верховного 

Суду, регламентації підстав для відступу Великої Палати Верховного Суду від 

власного висновку про застосування норм права, конкретизації підстав зміни 

юридичної позиції Конституційного Суду України (с. 211- 214).

Водночас, варто додати, що досліджуючи та осмислюючи таке явище як 

судова правотворчість доцільно не обмежуватись лише законодавчими засобами 

подолання недоліків нормативного регулювання. Такої мети може бути досягнуто 

й засобами судової правотворчості. Так, підстави відступлення від висновку про 

застосування норми права (т. зв. «overruling» у англо-американській правовій 

традиції) Великою Палатою Верховного Суду окреслено у постанові від 04 

вересня 2018 р. у справі № 823/2042/16. Велика Палата Верховного Суду, 

зазначила що причинами для відступу можуть бути вади попереднього рішення 

чи групи рішень (їх неефективність, неясність, неузгодженість, 

необґрунтованість, незбалансованість, помилковість); зміни суспільного 

контексту. З метою забезпечення єдності та сталості судової практики для 

відступу від висловлених раніше правових позицій Велика Палата Верховного 

Суду повинна мати ґрунтовні підстави: її попередні рішення мають бути 

помилковими, неефективними чи застосований у цих рішеннях підхід повинен 

очевидно застаріти внаслідок розвитку в певній сфері суспільних відносин або їх
І

правового регулювання". Фактично, Великою Палатою Верховного Суду 

засобами судової правотворчості вже конкретизовано підстави для відступлення 

від попереднього висновку про застосування норми права, аналогічно тому, що 

пропонує законодавчо закріпити дисертантка.

Основні положення та висновки дисертаційного дослідження відображені у 

16 наукових працях, серед них 6 статей у фахових виданнях, зокрема 1 стаття -  у 

науковому періодичному виданні іноземної держави та 4 статті -  у фахових 

виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, і 10 

публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій.

3 Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2018 р. по справі № 823/2042/16 [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77969515
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Зміст автореферату та публікацій відповідають основним положенням 

дисертації.

Дисертаційне дослідження відповідає профілю наукової спеціальності 

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

Вищевикладене дає підстави вважати, що дисертація Кравчук Катерини 

Геннадіївни «Теоретико-правові та практичні аспекти співвідношення 

правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду України» відповідає 

вимогам пп. 9, 11, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 (зі змінами) від 24 липня 2013 р., а 

її автор -  Кравчук Катерина Геннадіївна заслуговує на присудження їй наукового 

ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент, 

кандидат юридичних наук, 

начальник юридичного управління 

ТОВ «Торговий дім «Насіння»

Зц

О. О. Мартиненко
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