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РЕцЕНЗія На МоНогРаФіЮ дЕМЕНЧУк М.о. 
«Роль ВЕРхоВНого СУдУ У ЗаБЕЗПЕЧЕННі ЄдНоСТі СУдоВої ПРакТики»1

Полянський Ю.Є., д.ю.н., професор,
заслужений юрист України, професор кафедри організації судових,

правоохоронних органів та адвокатури
Національний університет «Одеська юридична академія»

Монографія М.О. деменчук  є  науковою  працею,  яку 
присвячено  дослідженню  організаційних  та  процесу-
альних  аспектів  забезпечення  єдності  судової  практики 
в україні як явища правової дійсності.

Наукова  цінність  монографії  полягає  в  тому,  що 
авторка чи не вперше у вітчизняній науці зробила спробу 
комплексного  дослідження  розробки  теоретичних  поло-
жень  та  практичних  рекомендацій  щодо  удосконалення 
діяльності  Верховного  Суду  у  механізмі  забезпечення 
єдності судової практики в україні.

у  першому  розділі  монографії  здійснено  періодизацію 
етапів розвитку повноважень вищого органу судової влади 
у  забезпеченні  єдності  судової  практики  на  українських 
землях, охарактеризовано поняття «судова практика», дослі-
джено  класифікації  видів  судової  практики,  висловлено 
точку зору щодо прийнятності або неприйнятності її класи-
фікацій з урахування діючої в україні системи судоустрою, 
визначено  ознаки  єдності  судової  практики  (узгодженість 
у  застосуванні  норм  права  судами  при  вирішенні  судових 
справ; послідовність у застосуванні норм права; однаковість 
у вирішенні подібних судових справ; високий рівень довіри 
та  поваги  судів  нижчої  інстанції  до  судів  вищої  інстанції, 
особливо  Верховного  Суду  тощо)  та  принципи  її  забезпе-
чення Верховним Судом (серед яких, наприклад, верховен-
ство права, законність, незалежність суду (суддів), оператив-
ність, актуальність, інстанційність, узгодженість). 

В умовах політичних, соціальних та економічних змін, 
що відбуваються в україні, позитивним видається визна-
чення  факторів,  які  впливають  на  забезпечення  єдності 
судової  практики.  крім  того,  авторкою    сформульовано 
функції забезпечення єдності судової практики, окреслено 
механізми  забезпечення  єдності  судової  практики  Вер-
ховним  Судом,  що  сприяло  об’єктивності  та  всесторон-
ньості проведеного у роботі дослідження. 

корисними  для  систематизації  та  впорядкування 
можуть бути  запропоновані  класифікації  правових пози-
цій Верховного Суду в різних видах провадження.

другий  розділ  роботи  містить  опрацювання  досвіду 
зарубіжних  країн  із  забезпечення  єдності  судової  прак-
тики  та  аналіз  рекомендацій  інститутів  світової  та  євро-
пейської  співдружності  щодо  статусу  Верховного  Суду 
як органу, покликаного забезпечити єдність судової прак-
тики. Обраний напрям дослідження є актуальним у зв’язку 
з  обранням  керівництвом україни  курсу  на  євроінтегра-
цію,  наближенням  романо-германьскої  та  англо-саксон-
ської правових сімей. Логічним видається виокремлення 
шляхів удосконалення механізмів із забезпечення єдності 
судової практики Верховним Судом, у тому числі, на під-
ставі опрацьованого досвіду зарубіжних країн. Зазначимо, 
що  авторкою  запропоновані  шляхи  поділяються  на  дві 
групи: ті, що пов’язані з виправленням допущених поми-
лок,  та  ті,  що  пов’язані  із  попередженням  суддівських 
помилок.

Незважаючи на позитивне враження від роботи, деякі 
результати та отримані висновки є дискусійними, напри-
клад, щодо підходу до визначення поняття «судова прак-
тика»,  яка  може  розглядатися  не  лише    як  результат,  як 
пропонує  автор,  а  й  юридична  діяльність  або  у  нероз-
ривній  єдності  правової  діяльності  і  сформованого  на  її 
основі  результату.  Проте  дискусійність  таких  положень 
лише підкреслює  актуальність проведеного дослідження 
в сучасних умовах. 

Викладення  матеріалу  монографії  характеризується 
логічністю та послідовністю, структура роботи в достат-
ній мірі є оптимальною, а зміст монографії дозволяє дійти 
висновку про  глибоку обізнаність  автора  з  обраної  теми 
дослідження.

Практичне  значення  результатів  і  висновків  роботи 
полягає  в  тому,  що  вони  можуть  бути  використані  для 
вдосконалення та подальшого розвитку загальнотеоретич-
них досліджень проблем єдності судової практики та ролі 
Верховного Суду в її забезпеченні, вдосконалення чинних 
та  видання  нових  нормативно-правових  актів,  у  викла-
дацькій діяльності.
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