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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження. Важливим аспектом функціонування 

системи судочинства є система принципів, які складають основу його 

здійснення; виступають критеріями якості, ефективності та результативності 

його функціонування. Тому актуальність теми дисертації, насамперед, 

зумовлена необхідністю наукового забезпечення процесу реформування 

системи судочинства в Україні, в тому числі і в частині удосконалення 

реалізації його принципів. Фактично принципи судочинства є явищем 

системного характеру, вони взаємопов’язані з принципами права, оскільки 

мають єдину методологічну основу утворення і функціонування, вихідний, 

основоположний характер, функціонують в органічному поєднанні та 

націлені на забезпечення відповідності юридично значимої діяльності 

єдиним усталеним вимогам. 

Вказане доводить доцільність ґрунтовної наукової розробки принципів 

права та принципів судочинства з точки зору практики їх реалізації в 

процесі судочинства, вироблення науково обґрунтованих шляхів 

удосконалення їх функціонування. Посилює актуальність теми дисертації і 

існуючі недоліки правового забезпечення принципів судочинства в Україні, 

які виявляються в непослідовності їх закріплення в положеннях різних 

нормативно-правових актів; неузгодженості принципів між собою; 

абстрактності правового регулювання та механізму їх реалізації; відсутності 

єдиного нормативно-правового акту, в положеннях якого було б комплексно 

закріплено принципи судочинства, механізм їх реалізації тощо. 

Проте, в сучасній юридичній літературі не вироблено єдиних підходів 

до характеристики теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права, що зумовлює дефіцит відповідних наукових 

досліджень, а також породжує недоліки в практиці судочинства. 

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

Дисертаційне дослідження здійснене в межах наступних 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 0101U003579); «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№ 11БФ042-01, номер державної реєстрації 0111U008337) та відповідно до 

затвердженої Вченою радою юридичного факультету теми дисертації 

(протокол № 8 від 27 червня 2014 р.). 

Мета і завдання дослідження. Виходячи з теми дисертації, її метою є 

комплексний аналіз теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права, їх характеристика та обґрунтування практичних 

рекомендацій щодо удосконалення реалізації принципів права і принципів 

судочинства в Україні. Відповідно до мети дослідження автором визначено 

та виконано наступні завдання: 
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– здійснити аналіз історії становлення та розвитку пізнання 

принципів судочинства; 

– визначити і структуризувати сучасне розуміння принципів права та 

принципів судочинства; 

– з’ясувати науково-дослідний потенціал теоретико-правових 

аспектів принципів судочинства в системі принципів права; 

– встановити методологічні основи наукового дослідження 

принципів судочинства; 

– обґрунтувати місце принципів судочинства в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки; 

– обґрунтувати авторське визначення поняття «принципи 

судочинства»; 

– з’ясувати та охарактеризувати значення принципів судочинства; 

– удосконалити критерії класифікації принципів судочинства і 

охарактеризувати їх різновиди; 

– узагальнити характеристику взаємозв’язку принципів права та 

принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України; 

– з’ясувати стан реалізації принципів права та принципів 

судочинства в діяльності судів загальної юрисдикції; 

– обґрунтувати шляхи вдосконалення реалізації принципів права та 

принципів судочинства в Україні. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є принципи права та принципи 

судочинства як явища правової дійсності. 

Предметом дисертаційного дослідження є теоретико-правові аспекти 

принципів судочинства в системі принципів права. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність принципів наукового пізнання, методологічних підходів, 

філософських (світоглядних), загальнонаукових та спеціально-наукових 

методів. Центральне місце в науковій роботі займають методологічні 

підходи, які надали можливість сформувати загальну стратегію наукового 

дослідження. За основу було взято системний підхід, завдяки якому 

принципи судочинства розкриті, з одного боку, в органічній єдності з 

системою принципів права, а з іншого боку – як системне явище, що 

складається з комплексу самостійних взаємопов’язаних елементів. 

Використання діалектичного методу дозволило розкрити принципи 

судочинства в контексті закономірностей їх зародження та розвитку як 

самостійного явища і як об’єкту світоглядного пізнання (підрозділ 1.1). У 

процесі дослідження застосовано історико-правовий метод, який надав 

змогу визначити і структуризувати сучасне розуміння принципів права та 

принципів судочинства, узагальнити науково дослідний потенціал 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства, а також 

охарактеризувати становлення і розвиток правового забезпечення 

принципів судочинства в Україні (підрозділи 1.1; 3.2; 3.3). За допомогою 

формально-логічного методу виокремлено та обґрунтовано самостійність 
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поняття «принципи судочинства», розкрито його ознаки, на підставі чого 

уточнено визначення (підрозділ 2.1). Застосування системно-

функціонального методу забезпечило встановлення функціональних 

можливостей методологічних підходів і методів наукового дослідження 

принципів судочинства (підрозділ 1.2), з’ясування значення принципів 

судочинства (підрозділ 2.2), визначення взаємозв’язку принципів права та 

принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України 

(підрозділ 3.2), розкриття стану реалізації принципів права та принципів 

судочинства в діяльності судів загальної юрисдикції (підрозділ 3.3). 

Системно-структурний метод дозволив удосконалити критерії 

класифікації принципів судочинства і охарактеризувати їх різновиди 

(підрозділ 2.3), а також встановити особливості взаємозв’язку принципів 

права та принципів судочинства, розкрити їх співвідношення в контексті 

наявності їх спільних і відмінних ознак та положень, які визначають їх 

взаємодію (підрозділ 3.1). 

Теоретико-методологічна та емпірична база дослідження. 

Багатоаспектний характер проблеми принципів права та судочинства 

обумовлює її дослідження у різних сферах наукових знань. Вона була 

предметом наукового пошуку представників різних наукових напрямків, а 

саме: теоретико-правові аспекти принципів судочинства та їх 

взаємозв’язку з принципами права епізодично досліджено у працях 

В. М. Баранова, С. В. Бобровник, М. М. Вопленка, Ж. О. Дзейко, 

О. В. Зайчука, М. І. Козюбри, А. М. Колодія, В. В. Копєйчикова, 

С. Ю. Лавруся, В. В. Лазарева, І. Л. Невзорова, П. О. Недбайла, 

В. В. Оксамитного, Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко, В. В. Пашутіна, 

О. В. Петришина, О. О. Петришина, С. П. Погребняка, П. М. Рабіновича, 

С. П. Рабіновича, В. Ф. Сіренка, О. Ф. Скакун, Г. П. Тимченка та інших. 

Деякі аспекти принципів судочинства в системі принципів права 

розкрито в роботах представників галузевих юридичних наук. Так, окремі 

аспекти принципів судочинства в системі принципів права розкрито 

представниками наук конституційного права (О. Ф. Андрійко, 

Н. А. Мяловицька, В. Л. Федоренко), кримінального процесуального 

права (П. П. Андрушко, О. О. Кваша, О. М. Костенко), адміністративного 

права (В. Б. Аверьянов, В. М. Бевзенко, І. С. Гриценко, О. В. Кротюк, 

Р. О. Куйбіда, Д. М. Лук’янець, Р. С. Мельник, А. А. Пухтецька), 

цивільного процесуального права (Г. П. Тимченко, С. Я. Фурса, 

М. Й. Штефан) та ін. 

Емпіричну базу дослідження складають літературні джерела, 

міжнародні договори, нормативно-правові акти України та іноземних 

держав, законопроектна документація, матеріали офіційної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів зумовлена тим, що 

дисертація є одним із перших у сучасній вітчизняній науці загально-

теоретичним монографічним дослідженням теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права. Наукова новизна 
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отриманих результатів розкривається у висновках та рекомендаціях, які 

відображають науковий доробок здобувача: 

уперше: 

– обґрунтовано доцільність структуризації сучасного розуміння 

принципів права та принципів судочинства на три напрямки: 1) світоглядне 

розуміння, згідно з яким принципи права та принципи судочинства мають 

самостійне значення та являють собою комплекс ідей, правил, положень, 

переконань про основи функціонування права та судочинства, які засновані 

на загальному сприйнятті явищ і процесів всесвіту; 2) наукознавче розуміння, 

що розкриває принципи права та принципи судочинства як явища 

пізнавального характеру, зумовлені закономірностями свого зародження, 

виникнення, розвитку та функціонування в сфері права та судочинства, 

становлять самостійний об’єкт наукового пізнання; 3) правове розуміння, 

відповідно до якого принципи права та принципи судочинства є явищами 

правового характеру, закріплені за допомогою правових норм, визначають 

основи функціонування права і судочинства, а також забезпечують 

реалізацію функцій правового характеру; 

– узагальнено характеристику взаємозв’язку принципів права і 

принципів судочинства в діяльності Конституційного Суду України та 

встановлено, що вказані принципи виконують регулятивну та охоронну 

функції, забезпечуючи стабільність та результативність діяльності 

Конституційного Суду України; 

– доведено, що в практиці судочинства судів загальної юрисдикції 

України принципи права та принципи судочинства: а) становлять основу 

судочинства, на яких засноване судове провадження, відповідні судові акти, 

а також правові наслідки, які породжуються в результаті здійснення 

судочинства; б) реалізуються в практиці діяльності судів загальної 

юрисдикції в органічному поєднанні між собою як явища системного плану; 

в) використовуються як при тлумаченні норм права, так і при їх 

застосуванні, забезпечуючи при цьому уніфікованість та стабільність 

судочинства; г) застосовуються шляхом їх усвідомлення суб’єктами 

судочинства та втілення в судовій діяльності і актах судочинства; 

удосконалено: 

– визначення поняття «принципи судочинства», яке ще не було 

предметом теоретичних досліджень, як внутрішньо узгодженої системи 

загальнообов’язкових, формально виражених положень, що визначають 

характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи його 

соціальну цінність і призначення, регламентують умови та порядок 

здійснення судочинства; 

– характеристику ознак принципів судочинства, до яких віднесено 

наступні: а) стосуються судочинства як особливого правового явища; 

б) визначають умови та порядок здійснення судочинства; в) мають 

загальнообов’язковий характер, поширюються на невизначене коло суб’єктів 

права та гарантуються державою; г) за змістом являють собою внутрішньо 
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узгоджену систему положень, що визначають характер та зміст 

функціонування судочинства; ґ) мають об’єктивно зумовлений характер, 

оскільки походять від судочинства як явища об’єктивного плану; 

д) закріплюються в положеннях міжнародних та внутрішньодержавних 

актів; є) впливають на розвиток правового регулювання судочинства; 

– положення про наслідки реалізації принципів права та принципів 

судочинства, які виступають в якості критерію для визначення законності, 

справедливості, обґрунтованості та об’єктивності судових рішень, 

результатом чого є: а) відмова у задоволенні скарги (заяви) про оскарження 

судового рішення у випадку не підтвердження фактів порушення 

(недотримання) принципів права або принципів судочинства; б) повне чи 

часткове задоволення скарги (заяви) про оскарження рішення у випадку 

встановлення фактів порушення (недотримання) принципів права або 

принципів судочинства із відповідними наслідками (скасування рішення, 

ухвалення нового, повернення справи на повторний розгляд); 

дістали подальшого розвитку: 

– уявлення про значення принципів судочинства, що розкрито в 

межах: акумулятивного аспекту як здатності поєднати, узагальнити та 

накопичити систему ідей, положень, правил, які стосуються питань сутності, 

змісту, форми судочинства; регулятивного аспекту щодо здатності 

принципів судочинства до врегульовування суспільних відносин в сфері 

здійснення судочинства; охоронного аспекту як націленість принципів 

судочинства на недопущення порушень прав, свобод і законних інтересів 

суб’єктів права; захисного аспекту, згідно з яким принципи судочинства 

націлені на забезпечення захисту прав, свобод та інтересів кожного в розумні 

строки незалежним, безстороннім і справедливим судом; 

системоутворюючого аспекту щодо побудови процесу та змісту 

судочинства як системного явища; правозастосовного аспекту як здатності 

принципів до визначення умов та порядку поширення норм права на 

конкретних суб’єктів права та на конкретні життєві ситуації в процесі 

розгляду судових справ; правотлумачного аспекту, відповідно до якого 

принципи судочинства становлять основу з’ясування та подальшого 

роз’яснення норм права; правотворчого аспекту як засобу визначення 

перспектив розвитку правового регулювання судочинства; 

правоінформативного аспекту, що виявляється у здатності принципів 

судочинства впливати на формування професійної свідомості суб’єктів в 

сфері юридичної діяльності; контрольно-наглядового аспекту щодо 

встановлення відповідності чи невідповідності процесу та/або результату 

судочинства вимогам принципів; 

– критерії класифікації принципів судочинства, які доповнені 

наступними: мета судочинства (охоронні та захисні принципи); сутність 

судочинства (принципи верховенства права, законності, справедливості, 

гуманізму, публічності, рівності, забезпечення права на захист, незалежності 

і неупередженості суддів, об’єктивності, професійності); характер 
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юридичної діяльності (загальні, спеціальні та галузеві принципи); правове 

закріплення принципів судочинства (конституційні, міжнародні та 

законодавчі принципи); зміст принципів судочинства (інституціональні, 

функціональні, організаційні принципи), призначення принципів судочинства 

(дозвільні, забороняючі, зобов’язуючі принципи), різновиди судочинства 

(принципи цивільного, кримінального, адміністративного, господарського 

судочинства); 

– шляхи вдосконалення реалізації принципів судочинства як 

елементу системи принципів права в Україні, серед яких виокремлено: 

1) посилення фундаментальних наукових досліджень принципів права і 

принципів судочинства; 2) вдосконалення правового забезпечення 

принципів права та принципів судочинства, закріпивши їх у єдиному 

нормативно-правовому акті; 3) законодавче закріплення положень про 

співвідношення принципів права і принципів судочинства міжнародного та 

національного рівнів; 4) активізація здійснення Конституційним Судом 

України офіційного тлумачення положень законодавства, якими закріплено 

принципи права та принципи судочинства; 5) правове закріплення вимоги 

до суб’єктів правотворчої діяльності про недопустимість прийняття 

правотворчих актів всупереч закріпленим принципам права та принципам 

судочинства без попередньої зміни положень законодавства, якими 

закріплені ці принципи; 6) підвищення рівня професійності суддів, в тому 

числі і в питаннях реалізації принципів права та принципів судочинства; 

7) запровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів України 

юридичного профілю та в навчальний процес юридичних факультетів 

вищих навчальних закладів відповідних навчальних дисциплін (наприклад, 

«Принципи права», «Принципи судочинства»). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

можуть бути використані у: 

– науково-дослідній роботі – для подальшого розвитку теоретико-

правових знань юридичної науки з проблем принципів права і принципів 

судочинства; 

– правотворчій діяльності – щодо вдосконалення правового 

забезпечення принципів права і принципів судочинства в Україні; 

– діяльності органів судочинства України – для удосконалення 

діяльності Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції в 

частині вдосконалення реалізації принципів права та принципів 

судочинства; 

– викладацькій діяльності – з метою ініціювання запровадження в 

навчальний процес таких дисциплін, як «Принципи права», «Принципи 

судочинства», а також при підготовці їх навчально-методичного. 

Апробація матеріалів дисертації. Окремі висновки, положення та 

рекомендації, які обґрунтовані автором за результатами дисертаційної 

роботи, обговорювались на наступних міжнародних і всеукраїнських 

науково-теоретичних і науково-практичних конференціях: Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Право, держава та громадянське 

суспільство в умовах системних реформ на шляху до євроінтеграції» 

(м. Дніпропетровськ, 21–22 листопада 2014 р.); ХІ Міжнародній науковій 

конференції студентів та молодих вчених «Від громадянського суспільства – 

до правової держави» (м. Харків, 24 квітня 2015 р.); Міжнародній Інтернет-

конференції «Антикорупційна політика України: актуальні проблеми 

забезпечення ефективності» (м. Київ, 29 травня 2015 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Діяльність органів публічної влади щодо 

забезпечення стабільності та безпеки суспільства» (м. Суми, 21–22 травня 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій Дню 

науки юридичного факультету «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 22 травня 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теоретико-методологические и конституционные основы 

устойчивого развития национальной правовой системы в условиях 

глобальных и региональных процессов в контексте защиты прав человека и 

построения правового государства» (м. Мінськ, 19–20 жовтня 2015 р.); 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми забезпечення 

прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи» (м. Луцьк, 11 грудня 

2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.); ХІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні питання реформування 

правової системи» (м. Луцьк, 24–25 червня 2016 р.); Всеукраїнській науковій 

конференції «Людина – суспільство – держава. Права та обов’язки: історія 

питання та сучасний стан» (м. Кривий Ріг, 28 жовтня 2016 р.); VІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених, 

присвяченої Дню прав людини «Правова система держави: проблеми 

формування та перспективи розвитку» (м. Одеса, 11 грудня 2015 р.); ІІІ 

Науково-практичній конференції «Актуальні наукові дослідження сучасної 

юридичної науки: теорія та практика» (м. Київ, 18 березня 2016 р.). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 

17 наукових праць, серед них 5 статей у фахових юридичних виданнях, в 

тому числі 1 стаття в іноземному науковому виданні, і 12 тез у збірниках 

матеріалів наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації визначаються метою та завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг становить 224 сторінки, з них 31 сторінка – список використаних 

джерел, що складається з 287 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

визначено зв’язок з науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету і завдання дослідження, виокремлено об’єкт і предмет 
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дослідження, розкрито функціональні можливості методів дослідження, які 

застосовано в роботі, обґрунтовано теоретико-методологічну та емпіричну 

базу, вказано на положення наукової новизни отриманих результатів, 

обґрунтовано практичне значення одержаних результатів дослідження, 

наведено відомості про апробацію матеріалів дисертації та публікації 

автора, а також зазначено структуру роботи та її обсяг. 

Розділ 1 «Історіографічні та методологічні основи наукового 

дослідження» складається з двох підрозділів, де визначено історію 

зародження і розвитку наукового пізнання принципів судочинства, а також 

розкрито методологічні аспекти теоретико-правового дослідження 

принципів судочинства в системі принципів права. 

У підрозділі 1.1 «Історія розвитку та сучасний стан наукового 

пізнання принципів судочинства» здійснено аналіз сучасних підходів до 

розуміння принципів права та принципів судочинства, які структуровано 

на три напрямки: 1) світоглядне розуміння, згідно з яким принципи права 

та принципи судочинства являють собою комплекс ідей, правил, 

положень, переконань про основи функціонування права та судочинства, 

які засновані на загальному сприйнятті явищ і процесів всесвіту; 

2) наукознавче розуміння, що розкриває принципи права та принципи 

судочинства як явища пізнавального плану, зумовлені закономірностями 

свого зародження, виникнення, розвитку та функціонування в сфері права 

та судочинства; 3) правове розуміння, відповідно до якого принципи права 

та принципи судочинства як явища правового плану, визначають основи 

функціонування права і судочинства, досліджуються юридичними 

науками. 

У змісті підрозділу 1.2 «Методологічні основи наукового 

дослідження» доведено, що методологічну основу наукового дослідження 

теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі принципів 

права складають: а) принципи наукового пізнання, що забезпечують основу 

здійснення наукового дослідження теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права та надають змогу 

забезпечити статус науковості одержаних результатів; б) методологічні 

підходи, за допомогою яких теоретико-правові аспекти принципів 

судочинства в системі принципів права розкриваються шляхом 

застосування групи однорідних методів пізнання з метою всебічного 

визначення конкретного прояву предмету наукового дослідження; 

в) методи наукового дослідження, застосування яких забезпечує вивчення 

конкретних теоретико-правових аспектів принципів судочинства в системі 

принципів права. 

Складність теоретико-правових аспектів принципів судочинства в 

системі принципів права обумовлює необхідність застосування широкого 

кола методів дослідження, які можливо узагальнити в межах: філософського 

(світоглядного); загальнонаукового; спеціально-наукового рівнів. 
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Розділ 2 «Принципи судочинства як категорія юридичної науки» 

складається з трьох підрозділів, які дали змогу дослідити принципи 

судочинства як самостійну правову категорію, встановивши їх ознаки та 

удосконаливши відповідне визначення поняття, розкрити значення 

принципів судочинства, провести класифікацію принципів судочинства.  

У підрозділі 2.1 «Принципи судочинства як правова категорія: 

поняття та ознаки» підсумовано, що принципи судочинства займають 

самостійне місце в понятійно-категоріальному апараті юридичної науки, 

оскільки наділені ознаками, які відмежовують їх від інших суміжних 

понять. Уточнено перелік та зміст ознак принципів судочинства, до яких 

віднесено наступні: 1) стосуються судочинства як особливого правового 

явища, що функціонує з метою вчинення правосуддя; 2) визначають умови 

та порядок здійснення судочинства; 3) мають загальнообов’язковий 

характер, поширюються на невизначене коло суб’єктів права та 

гарантуються державою, в тому числі і засобами державного примусу; 

4) являють собою внутрішньо узгоджену систему положень, що визначають 

характер та зміст функціонування судочинства; 5) мають об’єктивно 

зумовлений характер; 6) закріплюються в положеннях міжнародних та 

внутрішньодержавних актів; 7) впливають на розвиток правового 

регулювання судочинства; 8) є критеріями для об’єктивної оцінки стану 

здійснення судочинства. 

Обґрунтовано, що принципи судочинства є самостійним юридичним 

поняттям, під яким доцільно розуміти внутрішньо узгоджену систему 

загальнообов’язкових, формально виражених положень, що визначають 

характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи його 

соціальну цінність та призначення, регламентують умови та порядок 

здійснення судочинства. 

У підрозділі 2.2 «Значення принципів судочинства як явища правової 

реальності» проаналізовано наукові підходи до характеристики 

функціонального призначення, визначено аспекти значення принципів 

судочинства та охарактеризовано практику їх реалізації при здійсненні 

судочинства. Оскільки принципи права є такими, що реалізуються в тому 

числі і в межах судочинства, а принципи судочинства є такими, що 

засновані на принципах права, значення принципів судочинства так само 

зводиться до подолання прогалин в позитивному праві, здійснення 

тлумачення та сприяння проведенню правових реформ. Водночас, 

зазначається, що значення принципів судочинства має бути доповнено і 

таким аспектом як здійснення судочинства, його вдосконалення, 

визначення критеріїв діяльності суб’єктів, які наділені правом 

здійснювати судочинство. 

Запропоновано та обґрунтовано доцільність відображення значення 

принципів судочинства в межах таких аспектів: 1) акумулятивного як засобу 

поєднання, узагальнення та накопичення ідей, положень, правил, що 

стосуються питань сутності, змісту, форми судочинства; 2) регулятивного, 
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тобто їх спроможності регулювати суспільні відносини, надавши їм 

відповідний рівень впорядкованості; 3) охоронного, змістом якого є 

націленість принципів судочинства на недопущення порушень прав, свобод 

і законних інтересів суб’єктів права; 4) захисного, згідно з яким принципи 

судочинства націлені на забезпечення захисту прав, свобод та інтересів 

кожного в розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом; 

5) системоутворюючого, який випливає з місця принципів судочинства в 

системі правових явищ і категорій, які є взаємопов’язаними між собою, а їх 

ефективне функціонування обумовлене їх зв’язком між собою та 

системоутворюючим впливом на судочинство; 6) правозастосовного, який 

полягає в тому, що принципи судочинства визначають умови та порядок 

поширення норм права на конкретних суб’єктів права та на конкретні 

життєві ситуації. 

У змісті підрозділу 2.3 «Критерії класифікації і види принципів 

судочинства» наголошено на багатоаспектності принципів судочинства, що 

дозволяє виокремити їх різновиди на підставі системи критеріїв 

класифікації. 

Запропоновано систему критеріїв, що складають основу класифікації 

принципів судочинства, які надають змогу врахувати їх багатоаспектність. В 

якості критеріїв класифікації принципів судочинства виокремлено мету 

судочинства (охоронні та захисні); сутність судочинства (верховенства 

права, законності, справедливості, гуманізму, публічності, рівності, 

забезпечення права на захист, незалежності і неупередженості суддів, 

об’єктивності, професійності); характер юридичної діяльності (загальні, 

спеціальні та галузеві); правове закріплення принципів судочинства 

(конституційні, міжнародні та законодавчі); зміст принципів судочинства 

(інституціональні, функціональні та організаційні); призначення принципів 

судочинства (дозвільні, забороняючі і зобов’язуючі принципи); різновиди 

судочинства (конституційного, цивільного, кримінального, 

адміністративного, господарського судочинства). 

Розділ 3 «Принципи права та принципи судочинства: теоретико-

прикладні аспекти співвідношення і реалізації» складається з трьох 

підрозділів, де автором визначено особливості співвідношення принципів 

права і принципів судочинства, критично проаналізовано стан їх 

реалізації. 

Підрозділ 3.1 «Теоретико-прикладні аспекти співвідношення принципів 

права і принципів судочинства» орієнтований на дослідження питань 

принципів права та принципів судочинства крізь призму їх 

співвідношення. Спільними ознаками принципів права та принципів 

судочинства є їх правовий, загальнообов’язковий, неперсоніфікований та 

системний характер; їх змістом є система вихідних, універсальних та 

основоположних ідей, правил та положень, що стосуються функціонування 

відповідного правового явища або здійснення юридичної діяльності; 

націлені на забезпечення належного правового регулювання суспільних 
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відносин тощо. Відмінними ознаками є те, що принципи права визначають 

основи та впливають на розвиток правового регулювання в цілому, 

переважно мають конституційний рівень правового закріплення, 

поширюється на найважливіші сфери життєдіяльності суспільства, а 

принципи судочинства визначають основи здійснення судочинства, 

впливають лише на розвиток правового регулювання судочинства або 

окремих його різновидів, закріплюються в поточних законах та 

кодифікаційних актах, засновані на принципах права та поширюються на 

особливу сферу професійної юридичної діяльності – судочинство тощо. 

Взаємодія принципів права та принципів судочинства зумовлена їх 

природою, сутністю і призначенням в правовій сфері життєдіяльності 

суспільства. Особливості взаємодії принципів права та принципів 

судочинства визначено в межах двох напрямів: 1) принципи права 

визначають зміст і сутність принципів судочинства, специфіку їх розвитку і 

вдосконалення, виконують роль основ функціонування судочинства як 

ключового елементу правової системи; 2) принципи судочинства мають 

похідний характер від принципів права, слугують засобом забезпечення 

функціонування судочинства як особливого виду юридичної практичної 

діяльності. 

У підрозділі 3.2 «Реалізація принципів права та принципів судочинства 

в діяльності Конституційного Суду України» наголошено на тому, що 

практика реалізації принципів права та принципів судочинства в діяльності 

Конституційного Суду України виявляється в тому, що: вказані принципи 

виконують регулятивну та охоронну функції, забезпечуючи стабільність та 

результативність діяльності Конституційного Суду України, а 

Конституційний Суд України керується принципами права та принципами 

судочинства, здійснюючи діяльність по розгляду справ, передбачених 

чинним законодавством Україні. 

Уточнено, що принципи права та принципи судочинства реалізуються в 

діяльності Конституційного Суду України як явища системного плану, які 

аналізуються Судом у системному взаємозв’язку та відіграють подвійну роль 

в діяльності Конституційного Суду України, оскільки, з однієї сторони, вони 

виступають практичною основою діяльності Конституційного Суду України, 

а з іншої сторони, вони являють собою потенційний об’єкт аналізу та 

реалізації в частині визнання неконституційними законодавчих актів в 

цілому або окремих їх положень, здійснення тлумачення положень законів, 

якими закріплено принципи права або принципи судочинства, а також 

відіграють роль критерію якості його діяльності, визначають реальний стан 

дотриманості законодавчо закріплених принципів діяльності 

Конституційного Суду України. 

У підрозділі 3.3 «Стан і шляхи вдосконалення реалізації принципів права 

та принципів судочинства в діяльності судів загальної юрисдикції» здійснено 

аналіз практики діяльності судів загальної юрисдикції на предмет реалізації 

принципів права та принципів судочинства, що дозволило визначити стан їх 
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реалізації, виокремити і обґрунтувати шляхи її вдосконалення. Порушення 

принципів права або принципів судочинства є підставою для оскарження 

судових актів в апеляційному, касаційному порядку, а також до Верховного 

Суду. 

Аналіз недоліків практики реалізації принципів права та принципів 

судочинства в Україні дозволив виокремити і обґрунтувати напрями 

вдосконалення їх реалізації. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації міститься теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, що полягає у визначенні співвідношення принципів 

права та принципів судочинства, встановленні теоретико-правових аспектів 

принципів судочинства в системі принципів права. Основними науковими і 

практичними результатами роботи є такі висновки. 

1. Перші уявлення про наявність та практичну витребуваність вихідних 

(основоположних) засад здійснення судочинства, дотримання яких є 

основою справедливості і законності як природних засад життєдіяльності 

суспільства, зароджуються в поглядах мислителів у період Античності, 

обґрунтовуються юристами Стародавнього Риму, в основі яких знаходяться 

уявлення про правду і неправду, справедливість і несправедливість, добро і 

зло і т.п. 

2. Світоглядні уявлення про вихідні (основоположні) засади 

функціонування права і здійснення судочинства мають динаміку свого 

розвитку та отримують свою подальшу розробку в поглядах мислителів 

періодів Середньовіччя, Просвітництва та Новітнього часу, доповнюючись 

ідеями про їх божественне походження, призначення щодо забезпечення 

гармонії в суспільстві, створення умов для реалізації інтересів і потреб 

людини тощо. 

3. Стан наукового розуміння принципів права та принципів 

судочинства структуровано в межах: а) вузького (нормативного) 

розуміння, відповідно до якого принципи права та принципи судочинства 

являють собою комплекс вихідних (основоположних) ідей, положень, 

правил, уявлень, які мають свою власну структуру, поділяються на 

різновиди і набувають статус принципів лише за умови, коли отримують 

форму виразу у вигляді положень законодавства; б) широкого розуміння, 

згідно з яким принципи права і принципи судочинства визначаються як 

комплекс вихідних (основоположних) ідеї, положень, правил, уявлень, які 

характеризуються історичним ступенем свого становлення, є соціально 

обумовленими, засновані на уявленнях про сутність та соціальне 

призначення права і судочинства, не залежать від їх правового 

закріплення. 

4. Принципи судочинства займають самостійне місце в системі 

понятійно-категоріального апарату юридичної науки, наділені ознаками, які 
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надають змогу удосконалити його визначення як внутрішньо узгодженої 

системи загальнообов’язкових, формально виражених положень, що 

визначають характер та зміст функціонування судочинства, відображаючи 

його соціальну цінність і призначення, регламентують умови та порядок 

здійснення судочинства. 

5. Значення принципів судочинства виявляється в межах 

акумулятивного, регулятивного, охоронного, захисного, 

системоутворюючого, правозастосовного, правотлумачного, правотворчого, 

правоінформативного, контрольно-наглядового аспектів. 

6. Багатоаспектність принципів судочинства визначає можливість їх 

класифікації, в основу якої закладено наступні критерії: мета судочинства 

(охоронні та захисні принципи); сутність судочинства (принципи 

верховенства права, законності, справедливості, гуманізму, публічності, 

рівності, забезпечення права на захист, незалежності і неупередженості 

суддів, об’єктивності, професійності); характер юридичної діяльності 

(загальні, спеціальні та галузеві принципи); правове закріплення принципів 

судочинства (конституційні, міжнародні та законодавчі принципи); зміст 

принципів судочинства (інституціональні, функціональні та організаційні 

принципи); призначення принципів судочинства (дозвільні, забороняючі і 

зобов’язуючі принципи); різновиди судочинства (принципи 

конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного судочинства 

тощо). 

7. Взаємозв’язок принципів права та принципів судочинства 

зумовлюється тим, що вони, по-перше, являють собою систему вихідних 

положень, ідей та засад, які стосуються правових явищ або процесів; по-

друге, виступають в якості безумовних правил, які мають бути дотримані 

всіма суб’єктами права; по-третє, слугують критерієм виміру відповідності 

явиш чи процесів правової реальності зазначеними принципам; по-четверте, 

формують відповідний рівень правосвідомості суб’єктів права та 

реалізуються в їх правовій поведінці; по-п’яте, їх основним призначенням є 

забезпечення якості та ефективності правової діяльності. 

8. Співвідношення принципів права та принципів судочинства як 

взаємопов’язаних явищ виявляється в межах спільних і відмінних ознак та 

положень, які визначають їх взаємодію. 

9. Принципи права та принципи судочинства реалізуються як в межах 

процесу діяльності Конституційного Суду України (процесуальні принципи), 

так і в межах змісту його діяльності, та втілюються в результатах діяльності 

Конституційного Суду України (матеріальні принципи); Конституційний Суд 

України в своїй діяльності керується принципами права та принципами 

судочинства як національного, так і міжнародного характеру; принципи права 

та принципи судочинства реалізуються в діяльності Конституційного Суду 

України як явища системного плану, які аналізуються Судом у системному 

взаємозв’язку, та відіграють подвійну роль в діяльності Конституційного Суду 

України, оскільки, з однієї сторони, вони виступають практичною основою 

діяльності Конституційного Суду України, а з іншої сторони, вони являють 
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собою потенційний об’єкт аналізу та реалізації в частині визнання 

неконституційними законодавчих актів в цілому або окремих їх положень, 

здійснення тлумачення положень законів, якими закріплено принципи права 

або принципи судочинства, а також відіграють роль критерію якості його 

діяльності. 

10. Практика судочинства судів загальної юрисдикції України свідчить 

про те, що принципи права та принципи судочинства: а) становлять основу 

судочинства, на яких засноване судове провадження, відповідні судові акти, а 

також правові наслідки, які породжуються в результаті здійснення 

судочинства; б) реалізуються в практиці діяльності судів загальної юрисдикції 

в органічному поєднанні між собою як явища системного плану; 

в) реалізуються як при тлумаченні відповідних норм права, так і при 

безпосередньому застосуванні правових норм, забезпечуючи при цьому 

уніфікованість та стабільність судочинства; г) реалізуються як матеріальні, так 

і процесуальні принципи, що надає змогу забезпечити ефективність та 

результативність застосування норм права; ґ) реалізуються шляхом їх 

усвідомлення суб’єктами судочинства та втілення в судовій діяльності і актах 

судочинства. 

11. Основними шляхами вдосконалення реалізації принципів 

судочинства в Україні є: посилення фундаментальних наукових досліджень; 

вдосконалення правового забезпечення принципів права та принципів 

судочинства; законодавче закріплення співвідношення означених принципів 

на міжнародному та національному рівнях; активізація діяльності 

Конституційного Суду України щодо орієнтаційного тлумачення актів, що 

закріплюють принципи права та принципи судочинства; правове закріплення 

заборони суб’єктам правотворчості щодо прийняття актів всупереч 

закріпленим принципам права та судочинства. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Гусак О. С. Принципи судочинства в системі принципів права: 

теоретико-правові аспекти. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

Розкрито історію розвитку наукових поглядів на питання природи та 

сутності принципів права та принципів судочинства, визначено 

особливості розвитку їх пізнання. Обґрунтовано місце принципів 



17 

судочинства в системі понятійно-категоріального апарату, 

охарактеризовано зміст їх ознак, уточнено визначення поняття «принципи 

судочинства». Аналіз практики судочинства дозволив з’ясувати значення 

принципів судочинства, що розкрито в межах акумулятивного, 

регулятивного, охоронного, захисного, правотворчого, правоінформативного 

та контрольно-наглядового аспектів. 

Системність принципів судочинства визначено шляхом формулювання 

комплексу критеріїв їх класифікації, встановлено співвідношення між 

принципами права та принципами судочинства. 

Ключові слова: судочинство, принципи судочинства, принципи права, 

судова система України, Конституційний Суд України, суди загальної 

юрисдикції України. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Гусак О. С. Принципы судопроизводства в системе принципов 

права: теоретико-правовые аспекты. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; 

история политических и правовых учений. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

Раскрыто историю развития научных взглядов на вопросы природы и 

сущности принципов права и принципов судопроизводства, установлены 

особенности развития их познания. Обосновано место принципов 

судопроизводства в системе понятийно-категориального аппарата, 

охарактеризовано содержание их признаков, уточнено определение понятия 

«принципы судопроизводства». Анализ практики судопроизводства 

позволил выяснить значение принципов судопроизводства, что раскрыто в 

рамках аккумулятивного, регулятивного, охранного, защитного, 

правотворческого, правоинформативного и контрольно-надзорного 

аспектов. 

Системность принципов судопроизводства установлена путем 

формулирования комплекса критериев их классификации. Установлено 

соотношение между принципами права и принципами судопроизводства. 

Ключевые слова: судопроизводство, принципы судопроизводства, 

принципы права, судебная система Украины, Конституционный Суд 

Украины, суды общей юрисдикции Украины. 
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Gusak O. S. Principles of proceedings at law in system of law principles: 

theoretical and legal aspects. – Manuscript. 
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Thesis for the degree of Candidate of Legal Sciences, specialty 12.00.01 – 

theory and history of state and law; history of political and legal studies. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2017. 

In this dissertation it has been made a complex scientific research of 

theoretical and legal aspects of principles of proceedings at law in system of law 

principles. It has been investigated history of development of scientific views to 

question of nature and essence of law principles and principles of proceedings at 

law by an author of this work. And it has let the author open regularities of 

formation and development of their world outlook and scientific cognition. It has 

been described modern state of scientific cognition of principles of proceedings at 

law and their peculiarities in system of law principles, it has been proved 

expediency of structurerisation of modern understanding of law principles and 

principles of proceedings at law into separate directions and also it has been 

determined perspectives of scientific research of principles of proceedings at law. 

According to analysis of functional possibilities of philosophical and out-looking, 

general scientific and special scientific methods of researching, when it is based 

on determined peculiarities of theoretical and legal aspects of principles of 

proceedings at law in system of law principles, it has been determined 

methodological bases of scientific understanding of them and it has been opened 

advantages of methodological approaches and methods of scientific research. 

The author has proved the place of principles of proceedings at law in 

system of conceptual and categorical setting of juridical science in her work. It has 

been determined and described the content of features of principles of proceedings 

at law. In accordance with that it has been specified understanding of concept 

«principles of proceedings at law». Analysis of practical experience of proceedings 

at law in Ukraine has let the author understand meaning of principles of 

proceedings at law. And it has been opened in limits of complex of separated and 

grounded aspects. The author has opened meaning of principles of proceedings at 

law in limits of: accumulative, regulating, guarding, protective, system forming, 

law using, law interpretive, law making, law informative and control supervision 

aspects. System character of principles of proceedings at law has been proved and 

its special features have been opened by formulating of complex of criterions of 

their classification. According to these criterions the kinds of principles of 

proceedings at law have been separated and characterized. As the criterions of 

classification of principles of proceedings at law the author has offered: the aim 

and the essence of proceedings at law, the character of juridical activity, the 

content of principles of proceedings at law and others criterions which are set in 

base of their future characteristics. The author of this work admits ambiguity of 

scientific understanding of correlation of law principles and principles of 

proceedings at law. Also she admits absence fixed practice of its realization in 

proceedings at law, she opens correlation of law principles and principles of 

proceedings at law by separating of common and different features and principles 

which represent interaction between them. It has been determined peculiarities of 

http://www.lingvo.ua/uk/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bd%d0%b0%20%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%96&translation=in%20accordance%20with&srcLang=uk&destLang=en
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realization of law principles and principles of proceedings at law in activity of 

Constitutional Court of Ukraine and also it has been generalized characteristics of 

their interaction. 

To base on analysis of standards of valid legislation of Ukraine and judicial 

practical experience of Ukraine it has been proved that in law proceedings 

practical experience of law courts of general jurisdiction of Ukraine law principles 

and principles of proceedings at law are the base of law proceedings; they are used 

as for interpretation of standards of law as for using them, providing commonality 

and stability of law proceedings; are used by realization of subjects of law 

proceedings and in judicial activity personification and acts of law proceedings. 

Regulations has been based. They refer to summing up the state and ways of 

improvement of realization of law principles and principles of proceedings at law 

in Ukraine. 

The results of this scientific research have given ability to make complex of 

new ways for solution of theoretical and practical problems of scientific 

understanding, legal ensuring and realization of principles of proceedings at law in 

system of law principles. 

Key words: proceedings at law, principles of proceedings at law, law 

principles, judicial system of Ukraine, Constitutional Court of Ukraine, courts of 

general jurisdiction of Ukraine. 
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