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i

громадянина, засобом забезпечення дiI в державi засад верховенства права та

законностi

с

передбача€

вжиття комплексу органiзацiйно-правових та економiчних заходiв

дiяльнiсть суду. Однак доступне та справедливе правосуддя

щодо забезпечення функuiонування системи судочинства. Частиною таких
заходiв е забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядку в судах.

IJд дiяльнiсть утворюе окремий напрям дiяльностi судовоi гiлки влади, змiст
якого складають правоохороннi та органiзацiйнi лii уповлIоважених суб'сктiв.
На цей час забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядку в судах
покладаеться на новостворену Службу судовоi охорони, вiд ефективностi дiй

якоi iнодi взагалi залежить можливiсть здiйснення судом (суллею) правосуддя.

Задля забезпечення належноi дiяльностi цiсТ Служби
функцiонування icHye потреба
реалiзацiТ на практицi питань

в

iз

самого початку

ii

опрацюваннi на теоретичному piBHi та у

if статусу, форм та методiв дiяльностi тошо. А

вiдтак важливим завданням держави, в чому слiд погодитися iз здобувачем, с

створення нагIех(ного адмiнiстративно-правового забезпечення охорони та
пiдтримання громадського порядку

в судах (с.

1З). Вважаю, що наведенi

мiркування, свiдчать як про aкTya,,tbHicTb теми дослiдження 0.I. Шкурка, так

i

вказують на значення його результатiв для юридичноТ науки та удосконалення
адмiнiстративно-правового
ф
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наукових дослiджень FIДпрН Украiни на 20 |6_2020 роки, плану

ндР Iнституту

права та суспiльних вiдносин Вiдкритого мiжнародного унiверситету розвитку

за темою

людини кукраiны

кддмiнiстративно-правове реryлювання

суспiлъних вiдносин> (номер державноi реестрацii

0

1

07U008696),

вiдзначу rрунтовний пiдхiд автора до опрацювання теми та структури
обрано
дослiдження та його мети. Так, цiлком обгрунтовано метою роботи
визначення cyTHocTi

та розкриття особливостей

забезпечення охорони

та

адмiнiстративно-правового

пiдтримання громадського порядку

в

судах,

опрацювання напрямкiв удосконшIення вiдповiдного законодавства (с. 14). ii
(с.
втiлення вiдбулось за рахунок постановки взаемопов'язаноi системи завдань

15),

якi забезпечили проведення змiстовного аналiзу об'екта та

дисертаЦiйного дослiдження. ознайомлення

з

предмета

роботоtо свiдчить,

що

Bci

завдання автором виконаннi повно та на ншIежному науковому piBHi,

Обгрунтованiсть

'

i

достовiрнiсть наукових положень дослiдження

забезпечено використанням автором сучасних методiв та прийомiв наукового

пiзнаннЯ (логiко-СемантичНого, метОду докуМентаJIьного аналiзу, формальноюридичного, порiвняльно-правового, системно-структурного, спецiально-

юридичного методiв, методу прогнозування

та iншi) (с. 16). KpiM

належний ступiнь HayKoBoi обцрунтованостi

i

того,

достовiрностi результатiв

праць
дослiдження забезпечено завдяки використанню автором Еаукових
кримiнального, цивiльного
фахiвчiв iз Teopii права, галузей алмiнiстративного,

права, а також здобуткiв науковцiв

з iнших гаJIузевих дисциплiн (фiлософii,

соцiологii тощо). ,Щостатнiми с нормативно-правова, джерельна, iнформацiйна
та емпiрична бази дослiдження (с. 16-17).

Наукова новизна одержаних результатiв поJlягас у

тОМУ,

що робота

с

однiсю з перших спроб з часу втiлення нових пiдходiв до забезпечення охорони
та пiдтриманнrl громадського порядку в судах комплексно пiдiйти до визначення

cyTHocTi та розкриття особливостей адм iнiстративно-правового забезпечення

такоi дiяльноСтi, виробити напРями iT удосконалення, що дозволило авторов1
обцрунryвати низку нових висновкiв та надати вlдповlднl пропозицll,

з

Так, цiлком обrрунтованим с насамперед дослiдження автором ключового

питання роботи - громадського порядку, адже саме це явище е предметом

вiдповiдноi дiяльностi

з

охорони

та об'ектом

адмiнiстративно-правового

забезпечення. I, як слушно вкЕlзуе автор, за результатами аналiзу широкого кола

точок зору науковцiв щодо поняття (громадський порядок))
адмiнiстративно-правовоi охорони

-

як

об'екry

це стан суспiльних вiдносин, що склався

внаслiдок реryлятивного впливу правових та iнших соцiальних норм, який
визначае режим поведiнки суб'ектiв у громадських мiсцях з метою забезпечення

безпеки життя та здоров'я людей, поваги Тх честi та гiдностi, нормального
функцiонування державних та громадських iнстиryтiв, збереження власностi та

пiдтримання громадського спокою (с. 3l ). Така характеристика цьок) поняття
сприяе бiльш повному з'ясуванню змiсry та особливостей лослiджуваного у
роботi явища.

TicHo пов'язаним iз попереднiм висновком с узагальнення, яке стосусться

особливостей забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядц

в

судах, що пояснюються особливим правовим статусом суду як державного
органу, який являе собою структурну ланку механiзму держави в цiлому та його

судовоi гiлки влади зокрема

охорони

i

(с.41).А до

числа особливостей забезпечення

пiдтримки громадського порядку

вiднесенi: здiйснення
вiдбуваеться

у

у

сулi автором

вiдносно обмеженому

в умовах соцiального напруження в

та

обrрунтовано

замкненому просторi;

yI,IoBax вирiшення судовоi

справи; спрямованiсть на вирiшення цiлою комплексу завдань (охорона та
захист життя

i

здоров'я суддiв, працiвникiв апараry суду, учасникiв судовою

процесу, забезпечення нормальною режиму роботи суду тощо); особливий

суб'сктний скJIад такоТ дiяльностi; специфiка правового регулювання даноi
дiяльностi (с. 44-48). Безумовно, цi особливостi впливають на предмец межi,
форми та методи охорони та пiдтримання громадського порядцу в судах як
специфiчного напрямку правоохоронноi дiяльностi.

Заслуговуе на пiдтримку проведений автором аналiз правових засад

здiйснення дослiдхсуваноI дiяльностi. Адже,

як

слушно вказус

автор,

4

забезпечення охорони

та

пiдтримання громадського порядцу

В судах

мае

поняття
гуртуватися на вiдповiдних правових засадах (с.51). Щодо змiсту
права, на
кправовi засади)), то слiд пiдтримати автора, що це саме принципи
система
й
яких rрунтуеться будъ-який правовий iнстиryъ як, власне кажучи, уся
забезпечення
права в цiлому (с. 54). На цiй пiдставi здобувачем принципи
судах визначено як
громадського порядку

охорони

та

в

пiдтримання

rрунтуеться
основоположнi, загальнi, iмперативнi вимоги, правила, на яких
механiзму iз забезпечення охорони та
функчiонування органiзацiйно-правового
пiдтримання громадською порядку в судах (с. 57). В роботi автором розкрито

систему та наведено характеристику змiсту

i

форми закрiплення основних

в судах,
принципiв забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядку
Як узагальнюючиЙ висновок вкЕвуеться на важливе значення у цiЙ сферi
адмiнiстративно-правовою реryлювання (с. 58_66), З чим варто погOдитися,

iослiдження стало розкриття автором особливостей
в судах завдяки
забезпечення охорони та пiдтримання громадського порядку
Проловженням

такоi дiялъностi. I
дiяльностi Служби судовоi охорони як основного виконавця
lз автором,
структура дослiдження цього питання, в чому слiд погодитися

цiлком доречно пов'язана

iз

аналiзом елементiв алмiнiстративно-правового

статусу вкщаноi С.тryжби. Так, здобувачем в роботi доволi повно проанЕIJI1зовано
(oxopoHHi; гrревентивнi; захиснi; забезпечувальнi;
завданнЯ (с. 71-78) та

функчii

Як
iнформаuiйно-аналiтичнi; взасмодiТ та ряду iнших) (с. 79-7В) цiеi Служби,
суловоi
пiдсумоК, здобуВачеМ слушнО вказу€ться, щО реалiзацiЯ Службою
охорони вкЕваних завдань та функчiй забезпечуе безпеку здiйснення судового
справ бульпроцесу, що сприяе всебiчномУ, повному та об'сктивному розгляду
безпечностi
якоi категорii, а тому дiяльнiстъ цiст Служби слiд вважати гарантом

Служби
здiйснення правосуддя в державi (с. 86). Такий погляд на призначення
судовоi охорони цiлком можна пiдтримати.

Насryпними

елементами адмiнiстративно-правового

статусу Служби

i
судовоi охорони, що були дослiдженi здобувачем, стали i] компетенцiя
Служби
повноваЖення. I можна погодитИся iЗ автором, що пiд компетенцiсю

5

судовоi охорони варто розумiти певний обсяг завдань, якi покладаються на цю

Службу та реалiзуються з урilryванняhl наданих Тй прав та обов'язкiв (с. 88).

Такий системний погляд на це поняття сприяс бiльш глибокому розумiнню

змiсry та особливостей дiяльностi вказаноi Служби.

З

метою забезпечення

виконання завдань дослiдження та досягнення його мети автором змiстовно та

всебiчно проаналiзованi права та обов'язки Служби судовоi охорони, якi
становлять основу iT повноважень (c.89-10l). Як узагальнюючий висновок ним

вiдмiчаеться,

що

формують основу

iT

компетенцiя

та

повноваження Служби судовоi охорони

правового статусу (с.1 01).

Заслуговують на пiдтримку висновки здобувача щодо особливостей
юридичноi вiдповiдальностi працiвникiв Служби суловоi охорони. Зокрема,
автор, за резулътатами змiстовного анаJIiзу поняття, ознак та видiв юридичноi

вiдповiдальностi, дiйшов обrрунтованого висновку, що заJIежно вiд сфери

та наслiдкiв, якi наступають у зв'язку з вчиненням проступку,
видiляють TaKi види юридичноi вiдповiдальностi спiвробiтникiв Служби
судовоi охорони: кримiнагlьну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та
посягання

дисциплiнарну (с. 131).

В роботi

проана.пiзованi приклади реалiзацii окремих

видiв юридичноТ вiдповiдальностi спiвробiтникiв Служби судовоi охорони
(с.105-116). З урахуванням проведеного анапiзу автор слушно вiдмiчае, що caMi

спiвробiтники цiеI Служби, враховуючи норми чинного законодавства,
зага-пьними суб'ектами вiдповiдальностi, проте,

ix правовий статус в

с

окремих

випадках може змiнювати характер юридичноТ вiдповiдальностi щодо них, що

необхiдно враховувати

при здiйсненнi

провадження

та

квалiфiкацii

протиправноi поведiнки (с.1 17). З чiею констатацiею варто погодитися.

В

цiлому позитивно також можна оцiнити результати дослiдження

автором питання органiзацiйно-штатноi структури Служби суловоТ охорони.

Слiд вiдмiтити, що неефективна та недiева структура будь-якого

органу

унеможливлюе виконання tIим тих завдань та функчiй, якi на нього покладено. I

слiд погодитися iз автором, що певним недолiком функчiонування Служби
суловоi охорони с те, що на сьогоднiшнiЙ день немас единого нормативно-

6

правовою акта, який

би надав можливiсть

ознайомитися

3

наявною

органiзацiйно-штатною структурою в цiлому (с. 117). З урахуванням аналiзу

вiдповiдних нормативно-правових aKTiB здобувачем розкрита структура,
дослiджуваного органу та наведено розгорнуту

Зокрема варто погодитись,
регJIаментацii становлення

що якщо

та розвитку

ii

характеристику та iT штату.

немае достатньоi нормативноi

центр€шъною

та

територiального

апаратiв, здlначенi iнстиryцii не зможуть функчiонувати належним чином (с.

В резулЬтатi проведеного автором дослiдженнrl ним внесено пропозицiю
щодо органiзацiйною та правовою удосконЕlJIення органiзацiйно,штатноi
128).

розробки <положення про органiзацiйноштатну структуру Служби судовоi охорони> (с.129). I цю пропозицiю варто

структури Служби, яка стосу€ться
пiдтримати.

Логiчним етапом дослiдження став розгляд у третьому роздiлi роботи
напрямкiв удосконаленhя адмiнiстративно-правового забезпечення охорони та

пiдтримання громадського порядку

в

судах. його результатом стала низка

положень, якi мають значення для пiдвищення ефекгивностi цього особливого

рiзновиду правоохоронноi дiяльностi

у

висновкiВ слiД вiднестИ пропозицii

вказанiй сферi. Так, до числа таких

за

результатом змiстовного аналiзу

зарубiжною досвiду окремих краiн европи та США, а саме: обладнання

необхiдними технiчними

та

СУДУ

електронними пристроями; TicHa спiвпрашя

правоохоронними органами як державного, TaKi

i

з

мiсцевого рiвня; розробка

концептуаJIьних та програмних докуIvIентi,в та iH. (с. l47- l48).

Викликають iHTepec висновки автора

в

частинi пропозицiй

ЩОДО

вдосконаленlш адмiнiстративного законодавства, яке регJIаменryс злiйснення
охорони та пiдтриманlш громадською порядку

в судах. L]i

пропОЗИЦii СТаЛИ

закономiрним результатом rрунтовного дослiдження здобувачем iснуючих
проблем правого регулювання здiйснення охорони та пiдтримання громадського
порядку в судах. Здiйснивши аналiз практики та виявлених недолiкtв правового

реryлювання в означенiй сферi, здобувачем зокрема пропонУеться: розрОбИТИ
концепцiю забезпечення громадського порядку в сулах (с. l50); ВреryЛЮВаТИ

взаемодiЮ Слуrr<би суловоi охорони

з iншими правоохоронними органами

(с.

l53); виробити засади оцiнювання якостi та ефективностi ВИКОНаННЯ ДаНОi
дiяльностi Службою судовоi охорони (с. 159). Наведенi пропозиuii та ii

в роботi, заслуговують на
автором, Що саме алмiнiстративне

змiстовна хараюеристика, якi наведенi автором

пiдтримку.

I слiд

iз

погодитися

регламентуе здiйснення охорони та пiдтримання
громадською порядку в судах, мае комплексно забезпечити вреryлювання

законодавство,

яке

основних питань у цiй сферi.

завершуе дослiдження розгляд питання удосконалення органiзацiйних
засад здiйснення охорони та пiдтримання громадського порядку в судах. Так,

автором доволi повно проаналiзованi ocHoBHi аспекти функuiонування
дослiджуваноi служби, а саме: Стратегiя розвитку Служби суловоi охорони
охоплюс перiод до 2О22року, питання пiдготовки кадрiв лля Служби суловоi

охорони, питання вивйення та впровадження лосвiлу аналогiчних структур
iнших держав, формування нормативноi бази та протилii корупчiТ, струкryрна

Й

та пiдроздiлiв Служби. З урахуванням ik
висвiтлення автором запропоновано наступнl кроки по вдосконаленню

функuiонаJIьна розбулова органiв

органiзацiйних засад здiйсненrш охорони та пiдтримання громадського порядку

в судах: створити рекрутинювi центри в системi Служби суловоi охорони,
прийняти Закон Украiъи <про Службу суловоi охорони)), бiльш чiтко
нормативно закрiпити повноваження цього органу тоЩо (с.179). Бiльшiсть з цих
пропозицiй BapTi на увагу та практичне втiлення.

У

висновках автором наведено ocHoBHi положення та рекомендацii, якi

забезпечують формування змiстовного уявлення про здобутки та значущiсть
отриманих результатiв. Висновки свiдчать про виконання завдань дослiдження

та

досягнення мети роботи,

iх слiд

визнати науково-обгрунтованими,

достовiрними та такими, що володiють ознаками науковот новизни.

Слiд вказати, що робота мiстить

й iншi

слушнi

i

доволi цiкавi

з

теоретичноi та практичноi точок зору положення, висновки та пропозицii. Але,
визнаючи загалом належний piBeHb роботи автора та if значення, зазначу, що це

8

не виключае критичного аналiзу окремих

l. Враховуючи

ii положень.

Зокрема:

те, що здiйснення охорони та пiдтримання громаДсЬкоГо

порядку в судах переважно забезпечуеться Службою суловоi охорони, Все

Ж

доцiльно було розкрити ролъ та функцii iнших суб'ектiв, якi у тому чи iншому
аспектi беруть участь у цiй дiяльностi.

2. Автор щодо поняття ((засади права) в роботi надас переваry пiдходу,

згiдно

з яким це принципи

права, на вiдмiну вiд

iх

розумiння як систеМи

правових aKTiB (с. 5а). Однак, далi все ж таки допускас ототожнення принцИПiВ

та aKTiB як правових засад здiйснення дослiджуваноi дiяльностi (с. 64-65, 69),
що потребус вiдповiдного уточнення.

3. Пропозицiя автора щодо вiднесення до функцiй
охорони превентивноi дiяльностi

з

Слryжби судовоi

метою недопущення неповаги до суДУ

потребуе cBoei детаrriзацii, адже може виникнути враження, що

з

метою

недопущення випадкiв непо"аг, до суду ця Служба може проводити ОРД, що
звiсно неможливо, бо не вiдповiдае статусу Служби.
4, За результатами вивчення зарубiжного досвiду автор пропонУс, що мiж

працiвниками Служби та суддями конкретного суду мають бути налагодженi
TicHi довiрливi стосунки (с. 177). Чи не призведе це до корупцiТ та впливу на
незаJIежнiсть

i

неупередженiсть суллiв. Можливо бiльш доцiльно вести мовУ

про обмiн iнформачiею та дотримання взаемноi поваги i норм моралi.

5. Пропозицiя щодо створення рекрутингових центрiв в системi Служби

судовоi охорони (с. 166-167) потребуе лолаткового обЦрунтування, адже таку

дiяльнiсть може здiйснювати ,Щержавна судова адмiнiстрацiя,

що

не

потребуватиме додаткових органiзацiйних, людських та матерiальних pecypciB.

Висловленi зауваження носять дискусiйний характер та не впливають на
загаJIьну позитивну оцiнку дослiдження,

а лише

вказують на склаДнiСть

дослiджених проблем, що свiдчить про актуальнiсть обраноТ автором теМи.
OcHoBHi положення дисертацii вiдображено в п'яти статтях, одна з яких
опублiкована в мiжнародному виданнi, та чотирьох тезах доповiдей на науково-

практичних конференцiях. Текст автореферату вiлображае ocHoBHi положенНя

дисертацii,

а

ix оформлення вiдповiдас чинним вимогам.
цiннiсть

практична

Теоретична

положень

висновкiв,

сформульованих в роботi, обумовлена тим, що вони можуть бути використанi
гiлки
для розробки теоретичних та правових проблем функчiонування судовоi
влади, а також у науково-дослiднiй роботi та ocBiTHboмy прочесi (с, 20),

Викладене дозволяе зробити загалъний висновок, Що дисертацiйне
дослiдження <ддмiнiстративно-правове забезпечення охорони та пiдтримання
громадського порядку

в судах) с

завершеною науковою працею,

у якiй ii

автором отримано HoBi науково-обгрунтованi результати, що в сукупностl
значення для науки
розв'язують конкретне наукове завдання, яке мас
адмiнiстративного права та функчiонування судочинства в YKpaiHi. .Щисертаuiя

Шурко олег Iванович, заслуговус на присудження наукового
кандидата юридичних наук за спецiаJIьнiстю l2.00.07

-

ступеня

адмiнiстративне право i

процес; фiнансове право; iнформацiйне право.

Офiчiйний опонент

Ю.М. Фролов
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