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відсутність цілісної концепції розуміння публічного права бути присяжним, 

його адміністративних прав та обов’язків у відносинах із органами публічної 

адміністрації та органами судової влади, іншими учасниками судочинства. 

Зазначене дає можливість констатувати наявність необхідності дослідження 

та розробки теоретичних та правових засад адміністративно-правового 

статусу присяжного в суді, що в подальшому сприятиме ефективному 

забезпеченню в державі європейських стандартів судочинства. 

Враховуючи зазначене вважаю, що дисертаційна робота Віктора 

Миколайовича Онуфрієва, що присвячена дослідженню теоретичних питань 

та практики реалізації адміністративно-правового статусу присяжного в суді є 

надзвичайно актуальною як для правозастосовної діяльності, так і для 

юридичної науки. 

Основною ідеєю автора дослідження є вирішення наукової задачі, що 

полягає у розкриті сутності адміністративно-правового статусу присяжного в 

суді та процедури його реалізації, визначенні вад нормативно-правових актів, 

які регулюють окремі етапи процедури входження присяжних в судовий 

процес, та виокремленні напрямів удосконалення чинного законодавства в 

досліджуваній сфері. Її втілення відбулось за рахунок виконання таких 

завдань, як: аналізу стану наукових досліджень інституту присяжних; 

визначення системи нормативно-правових актів, що забезпечують реалізацію 

концепції суду присяжних в Україні; характеристики елементів 

адміністративно-правового статусу понятого та процедури його набуття; 

виокремленню адміністративно-правових гарантій присяжних та їх 

юридичної відповідальності; визначення міжнародних стандартів 

запровадження інституту присяжних, здійснення аналізу іноземного досвіду 

функціонування інституту суду присяжних та виокремлення можливості 

впровадження сучасних передових практик його впровадження у вітчизняну 

систему правосуддя; обґрунтування пропозиції щодо вдосконалення 

адміністративно-правового статусу присяжних в Україні. 

Щодо обґрунтованості та достовірності наукових положень, висновків і 
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рекомендацій, сформульованих у дисертації, то вони забезпечуються завдяки 

раціональній та внутрішньо узгодженій структурі дисертаційного 

дослідження. Його зміст дозволив авторові повно охопити предмет 

дисертаційного дослідження, обґрунтувати концептуальні засади 

адміністративно-правового забезпечення процесуального  статусу присяжних 

в суді. 

Об'єкт і предмет дисертації визначені несуперечливо і не виходять за 

межі наукової спеціальності, їх співвідношення відповідає встановленим 

вимогам. 

Запорукою успішного виконання роботи стала також послідовна 

конкретизація його мети в системі завдань дослідження, кожне з яких 

знайшло своє відображення у підрозділах дисертації. 

Науково-теоретичним підґрунтям для наукового дослідження став 

аналіз дисертантом змісту численних нормативно-правових актів, правових 

концепцій і відповідних програм, спеціальної адміністративно-правової 

літератури, результатів наукових здобутків вітчизняних та зарубіжних учених, 

у яких досліджувалися питання теорії і практики реалізації адміністративно-

правового статусу присяжних в Україні. 

Загальна ж кількість використаних джерел та хочу підкреслити їх 

актуальність є беззаперечним свідченням наукової обґрунтованості як самої 

роботи, так і зроблених у ній висновків та рекомендацій. 

Додатковим  доказом  обґрунтованості  положень  дисертаційного 

дослідження, а також їх достовірності є результати вивчення судових рішень 

щодо притягнення присяжних до адміністративної відповідальності за 

порушення вимог фінансового контролю, що містяться в Єдиному реєстрі 

судових рішень України за 2018–2021 роки, матеріали узагальнення судової 

практики, офіційні статистичні дані щодо розгляду та вирішення спорів у 

сфері публічно-правових відносин, правова публіцистика, довідкові видання. 

Аналіз  дисертації  свідчить,  що  на  всіх  етапах  дослідження 

використовувалися  загальнонаукові  та  спеціальні  методи  пізнання, 
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(формально-логічний,  історико-порівняльний,  порівняно-правовий, 

формально-юридичний аналіз, статистичний метод, т.д.) які стали основою 

для  обґрунтування  отриманих  результатів,  виводів  та  розробки 

запропонованих науково-практичних рекомендацій, щодо вдосконалення 

адміністративно-правового статусу присяжних в Україні в цілому та окремих 

його елементів, зокрема. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, досить повно викладені в 5 наукових виданнях України (одна 

стаття у зарубіжному науковому виданні), а також у 4 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях. 

Таким чином, можна констатувати, що достовірність отриманих 

результатів і обґрунтованість сформульованих пропозицій визначаються 

вірно обраним методологічним підходом до проведеного дослідження, 

об’ємним та всебічним використанням наукового та емпіричного матеріалу. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є 

однією із перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів 

пізнання, урахуванням новітніх досягнень науки адміністративно-

процедурного права визначити сутність та зміст адміністративно-правового 

статусу присяжного в суді, а також виокремити напрями удосконалення 

чинного законодавства в досліджуваній сфері. 

Слід позитивно відмітити наукові надбання автора, які в цілому 

складають його авторський науковий доробок та характеризують елементи 

новизни дослідження. 

Схвальної оцінки заслуговує спроба здобувача виокремити  витоки 

походження категорій «присяжний» та «суд присяжних», проаналізувати 

наукові концепції цих понять, визначено історичні етапи розвитку наукової 

думки щодо формування вітчизняної моделі реалізації безпосередньої участі 

народу у здійсненні правосуддя в Україні через інститут присяжних. 

Підтримуємо позицію здобувача щодо визначення у проекті Закону 

України «Про суд присяжних» моменту зміни правового статусу кандидата у 
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присяжні на статус присяжного принесення ним відповідної присяги, змісту 

якої необхідно надати універсального характеру, прийнятного  для будь якого 

виду судочинства та закріпити її у статті 4 проекту Закону України «Про суд 

присяжних», а також щодо необхідності узгодження різних підходів до 

реалізації концепції суб’єктивного публічного права громадянина бути 

присяжним у положеннях міжнародних документів, у Законі України «Про 

судоустрій та статус суддів», Кримінальному процесуальному кодексі 

України, Цивільному процесуальному кодексі України, у проєктах Законів 

України «Про суд присяжних» та «Про внесення змін до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення порядку формування списку 

присяжних. 

Становить особливий науковий та практичний інтерес запропоновані 

автором напрями удосконалення процедурних дій щодо формування списку 

присяжних: 1) визначення необхідної кількості присяжних територіальним 

управлінням ДСА України; 2) передання даних до органів місцевого 

самоврядування; 3) розміщення оголошення органами місцевого 

самоврядування про набір кандидатів у присяжні; 4)отримання заяв із 

додатками від громадян, що бажають бути присяжними; 5) перевірка радою 

відповідності їх визначеним у законодавстві критеріям; 6) формування 

списку; 7) затвердження списку; 8) направлення роботодавцям вимоги про 

збереження за їх найманими працівниками, що обрані присяжними робочого 

місця та заробітної плати на час виконання функцій присяжних; 9) передання 

списку присяжних до територіального управління ДСА України.  

В роботі систематизовано та запропоновано етапи процедури 

формування суду присяжних для розгляду конкретної справи: 1) виклик 

присяжних до суду; 2) перевірка представниками сторін та судом присяжних 

на відсутність конфлікту інтересів через зв’язки із учасниками судового чи 

майнову зацікавленість; 3) занесення відомостей про обраних присяжних до 

протоколу судового засідання; 4) принесення присяги присяжними. 

Основною різницею між процедурою формування суду присяжних та 
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процедурою формування списків присяжних є те, що реалізується вона у 

межах процесуальних відносин. 

Заслуговує на увагу положення щодо визначення видів 

адміністративно-правових гарантій діяльності присяжних, визначено 

підстави, особливості та порядок їх притягнення до адміністративної 

відповідальності. 

Значної уваги в роботі приділено аналізу міжнародних стандартів та 

іноземного досвіду функціонування суду присяжних, в результаті чого 

запропоновано ряд ґрунтовних пропозицій щодо оптимізації процедур 

реалізації їх процесуального статусу, зокрема досвід Канади, Великої 

Британії, США щодо встановлення адміністративної відповідальності  

присяжних за ігнорування викликів до суду та за розголошення інформації, 

отриманої в процесі розгляду справи та ін. 

У роботі містяться й інші слушні положення та пропозиції, спрямовані 

на вирішення поставлених завдань дослідження, переважна більшість з яких 

найшла своє відображення у висновках, які базуються на ґрунтовному аналізі 

теорії та практики реалізації адміністративно-правового статусу присяжного 

в суді. 

Наукове та практичне значення роботи полягає у тому, що виконана 

Онуфрієва В.М. наукова праця сприяє розв’язанню ряду теоретичних і 

практичних питань, які мають важливе значення для підвищення 

ефективності діяльності судової системи за рахунок залучення до здійснення 

судочинства суду присяжних. Теоретичні положення і практичні 

рекомендації, які знайшли своє відображення в дисертації, можуть в 

подальшому використовуватися для подальшої розробки проблематики 

реалізації адміністративно-правового статусу присяжного в суді, 

удосконалення чинного законодавства, в судовій практиці, а також у 

навчальному процесі. 

Детальний аналіз дисертації та її автореферату дає підстави 

констатувати ідентичність автореферату і основних положень дисертації. 
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Дискусійні положення та зауваження до дисертації. В цілому 

позитивно оцінюючи дисертаційну роботу, варто звернути увагу на окремі 

положення дисертації, що мають дискусійний характер, потребують більш 

глибокого дослідження та обґрунтування, основними з яких є наступні. 

1. Досліджуючи в межах першого підрозділу першого розділу 

становлення наукової думки щодо суду присяжних автор використовує 

терміни «інститут присяжних» та «інститут суду присяжних», що 

прослідковується також по тексту всієї дисертації. Проте В.М. Онуфрієв не 

наводить у роботі відокремлення зазначених термінів, що дещо знижує 

загальне уявлення про рівень обґрунтованості теоретичної складової 

зроблених здобувачем висновків. З урахуванням зазначеного здобувачеві слід 

було більше приділити уваги характеристиці та розмежуванню зазначених 

понять.  

2. Позитивно оцінюючи авторський підхід до формулювання 

визначення «адміністративно-правовий статус присяжного» у підрозділі 2.1 

«Ґенеза та зміст адміністративно-правового статусу присяжного в суді» слід 

наголосити на недостатності наведеної характеристики публічно-правових 

відносин, в яких бере участь присяжний. Потребує уточнення авторська 

позиція щодо змісту  та видів зазначених публічно-правових відносин.  

3. Крім того, у вступі до дисертації автор зазначив, що її емпіричну базу 

становлять результати вивчення судових рішень щодо притягнення 

присяжних до адміністративної відповідальності за порушення вимог 

фінансового контролю, що містяться в Єдиному реєстрі судових рішень 

України за 2018–2021 рр. Проте у роботі відсутні додатки з відповідними 

аналітичними матеріалами. Значно підвищило б рівень обґрунтованості 

наукових результатів роботи та ілюстративність дослідження здійснення 

автором такого узагальнення судових рішень. 

4. У підрозділі 3.1 «Міжнародні засади та іноземний досвід 

функціонування суду присяжних» проаналізовано міжнародне законодавство, 

що визначає гарантії для присяжних, та досвід інших держав щодо відбору 
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присяжних, формування суду присяжних та особливостей здійснення ним 

правосуддя. Водночас, автором зроблені висновки та сформульовані 

пропозиції щодо запозичення іноземного досвіду удосконалення правового 

статусу присяжних, але не достатньо приділено уваги міжнародним 

стандартам діяльності суду присяжних. Здобувачеві слід було ширше 

розкрити проблеми реалізації зазначених стандартів у вітчизняному 

законодавстві та запропонувати шляхи його гармонізації з міжнародними 

засадами функціонування суду присяжних.  

5. У підрозділі 3.2 однією з оригінальних пропозицій щодо 

удосконалення організаційного напряму удосконалення реалізації інституту 

присяжних автором запропоновано запровадити ведення спеціальної 

статистики щодо присяжних. Проте здобувач не роз’яснює які пропонує 

виокремлювати показники такого статистичного обліку, хто його повинен 

здійснювати та яким чином отримані результати можуть бути використані у 

процесі удосконалення адміністративно-правового статусу присяжних.  

В той же час висловлені зауваження характеризують складність 

досліджених проблем, багато в чому мають дискусійний характер, а більше 

потребують додаткового поглибленого тлумачення окремих положень роботи, 

а тому не впливають на загальну позитивну оцінку проведеного дослідження 

і вказують на можливість розвитку висловлених в ньому авторських ідей в 

подальшій науковій роботі. 

Викладене дозволяє зробити висновок про те, що дисертація 

«Адміністративно-правовий статус присяжного в суді: теоретичні питання та 

практика реалізації» є завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретне наукове 

завдання щодо розроблення пропозицій, спрямованих на вдосконалення 

адміністративно-правового статусу присяжних в суді, та мають суттєве 

значення для науки адміністративного процесуального права, відповідає 

вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 а її автор  
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