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Анотація

Монографія є комплексним дослідженням правової свідомості судді та
суддівського розсуду, в якому на новому науковому рівні розкривається
сутність професійної правосвідомості судді, визначаються та
обґрунтовуються концептуальні засади здійснення суддівського розсуду у
рамках дискреції суду, а також перспективи підвищення рівня
правосвідомості та професійності суддів в контексті загальних етичних
стандартів їх правової поведінки.   

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, членів суддівської спільноти,
а також інших осіб, які цікавляться теоретичними та практичними
проблемами особливостей формування професійної правосвідомості судді та
суддівського розсуду.
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АНОТАЦІЯ

У дослідженні розкривається сутність, зміст та структура 
категорії правової свідомості судді на сучасному етапі розвитку 
державно-правових та соціальних інститутів в Україні, а також 
в умовах особливої важливості розгляду питання ефективності 
функціонування судової системи. В рамках дослідження розроб-
лено концепцію трансформації правової свідомості судді.

Запропоновано нове бачення сутності та ознак дефекту право-
свідомості судді. Здійснено розмежування понять «деформація» та 
«дефект» правової свідомості судді, наведено приклади деформова-
ної правової свідомості суддів на основі судових проваджень проти 
суддів. Досліджено сутність та особливості корекції правової свідо-
мості судді.

Визначено поняття, ознаки та принципи здійснення суддівсь-
кого розсуду. Розглянуто співвідношення понять «правова свідо-
мість судді», «суддівський розсуд» та «внутрішнє переконання 
судді». Запропоновано розмежування понять «дискреційна пове-
дінка» та «правова поведінка».

Проведено комплексний аналіз незалежності судді як умови 
прийняття правомірного рішення суду. Розкриваються відмін-
ності в аспекті незалежності між суддями національного рівня та 
суддями міжнародних судів. Розкриваються особливості поняття 
«судова доброчесність» як складової легітимності судової влади, 
умови для прийняття справедливих судових рішень та переду-
мови довіри громадськості до суду. Здійснено співвідношення 
понять «моральний обов’язок судді» та «професійний обов’язок 
судді». У світлі дотримання суддею морально-етичних стандартів  
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Праксеологічні аспекти формування професійної правосвідомості судді  
та суддівського розсуду

правової поведінки охарактеризовано зміст присяги судді. На 
основі аналізу документів зарубіжних держав, що регламентують 
питання дотримання судової етики, запропоновано рекомендації 
для удосконалення положень Кодексу суддівської етики в Україні.

Здійснено дослідження теоретико-прикладних аспектів про-
фесійного навчання суддів. Розглянуто особливості відбору кан-
дидатів на суддівські посади. Розроблено низку пропозицій, щодо 
забезпечення ефективності таких процедур.
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ПЕРЕДМОВА

Реформування системи судоустрою в Україні в рамках захисту 
прав та свобод людини і громадянина зумовило формування нової 
правової думки щодо сприйняття судді як компетентного фахівця, 
який має глибокі знання у галузі права та володіє високими 
морально-етичними якостями. Суспільство проходить особливий 
етап свого розвитку та функціонування, передбачає переосмис-
лення цінностей та ідеологічних стандартів в аспекті правової сві-
домості судді та специфіки здійснення суддівського розсуду.

Сьогодні питання формування професійної правової свідомості 
судді та суддівського розсуду набувають особливої актуальності, 
оскільки вирішення основоположних проблем судової реформи, 
спрямованих на становлення і зміцнення судової влади, забезпе-
чення здійснення незалежного та компетентного правосуддя, здат-
ного захищати права і законні інтереси учасників судочинства, 
неодмінно пов’язане з особистістю судді. Ухвалення судових рішень 
іменем держави характеризує рівень соціальної значущості діяль-
ності судді щодо застосування права.

Проблематика професійної правової свідомості тією чи іншою 
мірою була предметом розгляду у роботах окремих вчених, зокрема 
таких як: А.В. Бондаренко, М.В. Бондаренко, Н.Н. Вопленко, Л.М. Гера-
сіна, С.О. Гладкий, Ю.М. Грошевий, О.Г. Данильян, Є.В. Дергачов, 
Ю.М. Дмитрієнко, Д.О. Єрмоленко, А.В. Званчук, О.О. Золотар, 
І.А. Ільїн, Ю.Ю. Калиновський, Г.П. Клімова, І.М. Коваль, А.І. Луць-
кий, А.А. Малиновский, Т.С. Марусяк, Ю.А. Меліхова, В.В. Монаков, 
В.В. Муж, В.В. Мухін, І.О. Панчук, А.А. Пивоварова, О.С. Пінська, 
О.Є. Проць, А.С. Ткачук, М.Є. Черкас.



8

Праксеологічні аспекти формування професійної правосвідомості судді  
та суддівського розсуду

Суддівський розсуд та дискреційні повноваження суду, проб-
лематика формування корпусу суддів неодноразово ставали пред-
метом наукових дискусій таких вчених як: А.В. Аверин, С.С. Аске-
ров, А. Барак, Л.М. Берг, В.С. Бігун, А.Т. Боннер, М.В. Василевич, 
Л.Є. Виноградова, М. Й.Вільгушинський, Т.В. Галайденко, В.В. Горо-
довенко, Н.А. Гураленко, К.М. Гуревич, К.В. Гусаров, Р. Дворкін, 
А.О. Дігтяр, О.В. Добротвор, М.К. Закурін, М.А. Кравчук, В.М. Край-
нюка, В.К. Купчик, О.М. Курило, П.В. Куфтирєв, О.П. Кучинська, 
О.В. Лемак, Л.А. Литовченко, Б.В. Малишев, Т.В. Марусяк, Г.П. Мель-
ник, О.Р. Михайленко, О.М. Овчаренко, Л.А. Остафійчук, П.В. Пан-
талієнко, О.А. Папкова, А.С. Петрова, М.А. Погорецький, С.В. При-
луцький, Ю.Д. Притика, Г.С. Рибалка, О.Я. Рогач, В.В. Рожко, 
М.В. Руденко, М.Д. Савенко, Г.В. Савченко, М.В. Савчин, А.М. Сарсе-
нов, Н.П. Сиза, В.С. Смородинський, Н.М. Стеценко, О.З. Хотинська- 
Нор, О.К. Черновський, А.В. Шевченко, О.Г. Яновська.

Формувaння правової свідомості судді та визначення меж суд-
дівського розсуду, деформація та корекція суддівської правосві-
домості, незалежність судді, професійне навчання та підготовкa 
суддів – всі ці аспекти обумовлені необхідністю проведення комп-
лексного дослідження, спрямованого нa удосконaлення законо-
давства України та правової науки в частині дослідження органі-
заційних та праксеологічних аспектів формування професійної 
прaвосвідомості судді та суддівського розсуду.

Враховуючи вищезазначене, а також відсутність спеціального 
монографічного дослідження, яке б поєднувало аналітичний роз-
гляд та системний аналіз правової свідомості судді та суддівського 
розсуду у комплексі, вбачається необхідність на основі теоретич-
них та прикладних аспектів дослідити особливості професійної 
правосвідомості судді та здійснення суддівського розсуду.
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ГЛАВА 1 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІВ

1.1 Основні підходи до визначення поняття  
професійної правосвідомості судді

На сучасному етапі розвитку державно-правових та соціальних 
інститутів в Україні особливої важливості набуває питання ефек-
тивності функціонування судової системи, у тому числі специфіка 
формування правової свідомості суддів, яка відіграє неодмінну 
роль при прийнятті судового рішення і, як наслідок, здійснює 
вплив на суспільне життя та долі людей. Зацікавленість феноме-
ном правової свідомості не є випадковою, оскільки вона є важли-
вим показником «соціального прогресу» у суспільстві. Останній 
іноді помилково вважають аналогом соціальної еволюції, однак ці 
поняття не є тотожними. Так, соціальна еволюція характеризується 
тим, що є розвитком будь-якого типу. Водночас під терміном «про-
грес» розуміють зародження та подальше існування таких ознак, 
які у суспільстві визначаються як позитивні з точки зору певних 
цінностей1. Відтак вбачається доцільним розглядати правову сві-
домість у комплексному аспекті. Тут суттєву роль відіграє і роз-
гляд цього феномена в загальному контексті суспільних відносин,  

1 Танчин І.З. Соціальна еволюція і соціальний прогрес. Знання, 2008. URL:  
http://www.biglib.com/book/23_Sociologiya/5542_413_Socialna_evoluciya_i_socialnii_pro-
gres (Дата звернення: 19.04.2018)
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як обумовленого безліччю соціальних та інших факторів. Оскільки 
правосвідомість проявляється в різних сферах суспільного життя, 
необxідний його аналіз і як соціокультурного явища2.

Дослідження періодизації становлення наукових знань щодо 
проблематики професійної правосвідомості судді у найбільш 
детальному вигляді було здійснено науковцем С.Ф. Хоптою3. Ось 
чому ми навмисно не ділимо історію зародження правосвідомо-
сті на українських теренах на етапи. Однак, для більш детального 
розуміння суддівської правосвідомості ми зупинимося на основних 
моментах розвитку поглядів, які мають значення в контексті про-
веденого дослідження.

Категорія правосвідомості відома ще з античних часів. Цілком 
очевидно, що тоді філософи розуміли це явище дещо в іншому зна-
ченні, аніж ми розглядаємо його сьогодні. Однак вже тоді люди 
зважали на такі категорії як справедливість та моральність, їх вза-
ємозв’язок. 

Зародження правосвідомості на теренах нашої держави від-
булося у зв’язку з формуванням правової думки Київської Русі та 
пов’язане з прийняттям християнства4. Правові акти давньорусь-
кого періоду («Слово про закон і благодать», «Повість минулих 
літ», «Повчання Володимира Мономаха», «Слово о полку Ігоревім») 
містили своєрідне бачення держави та права, місця та ролі прави-
теля у сильній державі. Вони стали основою розвитку правової сві-
домості українського народу як законного правонаступника куль-
турної та наукової спадщини могутньої Київської Русі.

Наступний етап розвитку правосвідомості спостерігається під час 
зародження українського конституціоналізму, який сучасні дослід-

2 Бондаренко А.В. Правосвідомість як предмет соціально-філософського ана-
лізу. Вопросы духовной культуры. Философские науки. С. 163.

3 Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти професійної правосвідомості судді та її 
роль в ухваленні судових рішень: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.01 «теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 
учень». Київ. 2017. С. 23.

4 Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: 
історичний розвиток та сучасний стан. Право України. 2003. № 12. С. 76.
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