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спеціалізованій вченій раді. Тема дисертаційного дослідження затверджена 

Вченою радою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 

протокол № 3 від «23» лютого 2017 р. 

 

 Слухали: 

 Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Почепцова Ю.В. по 

дисертації на тему «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові 

аспекти», що подана на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 

«Право». 

 Виступаючи, доповідач у першу чергу обґрунтував актуальність теми 

дисертаційного дослідження та визначив його мету. 

 Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

наступним:  

- по-перше, право як особливий засіб соціального регулювання за своєю 

сутністю є дієвим та націленим на досягнення соціально корисного ефекту. Тому 

наукове дослідження дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх 

порівняльно-правових аспектів, має високий ступінь актуальності, оскільки 

пов’язане із вивченням фундаментальних засад права – його невід’ємних 

властивостей бути дієвим та ефективним, націленим на досягнення соціальної 

корисності; 

- по-друге, підтверджує високий рівень актуальності теми дисертації її 

практичне значення, розробка якої в сучасних умовах недостатнього рівня 

дієвості та ефективності права в Україні сприятиме об’єктивному їх виміру, 

визначенню стану дієвості та ефективності права, виробленню та реалізації 

шляхів їх посилення. Тому розбудова України як правової держави, формування 

вітчизняної правової системи визначають необхідність активізації наукових 

досліджень дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх виміру і 

посилення як невід’ємних, взаємозалежних та взаємовимірних категорій; 

- по-третє, актуальність теми дисертації доводиться також і сучасним 

стрімким розвитком законодавства України, його реформуванням та адаптацією 

до законодавства країн Європейського Союзу. В умовах інтенсивної 

законодавчої діяльності, характерної для сучасної України, особливо гостро 

постає проблема забезпечення дієвості та ефективності права, ґрунтовне наукове 

дослідження яких має становити методологічну основу формування, 

застосування та вдосконалення правових і організаційних засобів їх 

гарантування. Посилює актуальність дослідження порівняльно-правових 

аспектів дієвості та ефективності права наявна в юридичній науці дискусія щодо 

їх співвідношення як умов функціонування права та засобів його виміру, а також 

відсутність монографічних досліджень цієї проблеми на теоретико-правовому 

рівні. 

Вказаним вище обґрунтовується необхідність наукового дослідження та 

переосмислення порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. 
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Тому його метою є: визначення та характеристика порівняльно-правових 

аспектів дієвості та ефективності права, їх категоріального прояву, факторів і 

критеріїв виміру, стану та шляхів посилення в сучасних умовах правового 

регулювання в Україні. 

Далі, здобувачем було озвучено завдання, об’єкт та предмет 

пропонованого до уваги дослідження, визначено загальну структуру роботи та 

методи, що були використані у процесі дослідження. Також, у стислій формі 

було зазначено про результати апробації основних положень та рекомендацій по 

дисертації, сформулювано основні положення її наукової новизни та висновки, 

до яких прийшов дисертант у процесі проведеного дослідження. 

Після закінчення доповіді до Почепцова Ю.В. учасниками фахового 

семінару були поставлені наступні запитання. 

Проф., д.ю.н. Оніщенко Наталія Миколаївна: Юрій Володимирович, 

поясніть, будь-ласка в чому Ви вбачаєте Ваш внесок у розроблювану 

проблематику. 

Відповідь: насамперед дякую за запитання та хотів би пояснити наступне. 

За результатами проведеного дослідження нами сформульовано ряд положень, 

які віднесені до положень наукової новизни, які в узагальненому вигляді 

відображають внесок у розроблювану проблематику. Ці положення були 

структуровані на: (а) ті, що сформульовані вперше, (б) ті, які було удосконалено 

та (в) ті, що дістали подальшого розвитку. Основними з них, вважаю, є наступні: 

 періодизовано історію становлення уявлень про дієвість та 

ефективність права в межах їх: 1) світоглядно-інструментального розуміння (XI 

ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.); 2) багатоаспектного доктринального розуміння (поч. 

ХІХ ст., що триває донині); 

 обґрунтовано самостійність понять «дієвість права» та «ефективність 

права» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки на підставі 

визначених та охарактеризованих їх спільних ознак, відмінностей та 

співвідношення; 

 встановлено співвідношення дієвості та ефективності права залежно 

від: 1) ролі права; 2) його мети та 3) функціонального виміру;  

 удосконалено характеристику дієвості та ефективності права як 

об’єктів порівняльно-правового аналізу, які є взаємопов’язаними, 

однопорядковими категоріями; 

 конкретизовано визначення понять «дієвість права» та «ефективність 

права»; 

 обґрунтовано авторський підхід до формування критеріїв виміру 

дієвості та ефективності права складовими яких визначено: загальні критерії, які 

мають універсальний, рівнозначний характер та застосовуються для виміру 

дієвості права, як показника його поширення на суспільні відносини, та 

ефективності права, як показника результативності такого поширення; особливі 

критерії, що мають індивідуалізований характер та конкретизують окремо 
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показники дієвості права та показники ефективності права, використання яких 

дозволить конкретизувати особливості процесу поширення права на суспільні 

відносини та результату такого поширення; 

 удосконалено класифікацію факторів дієвості та ефективності права 

шляхом уніфікації її критеріїв 

 узагальнено доктринальні підходи до розуміння дієвості та 

ефективності права в межах: діяльнісно-функціонального та інструментально-

вимірного підходів;  

 охарактеризовано стан дієвості та ефективності права в сучасних 

умовах правового регулювання в Україні, що надано з точки зору існуючих 

переваг та недоліків; 

 обґрунтовано шляхи посилення дієвості та ефективності права в 

сучасних умовах правового регулювання в Україні, що узагальнено в межах: 

доктринально-стратегічного та оперативно-тактичного напрямів. 

Д.ю.н., с.н.с. Макаренко Лариса Олександрівна: В своїй дисертаційній 

роботі Ви уточнюєте визначення таких понять як: «дієвість права» та 

«ефективність права». В даному випадку виникає питання, що Ви вкладали в 

основу формулювання цих понять, що підтвердило б їх самостійність в 

понятійно-категоріальному апараті юридичної науки? 

Відповідь: Відповідаючи на Ваше питання, доцільно зауважити, що 

формулювання зазначених понять в дисертаційному дослідженні ґрунтувалось 

на аналізі існуючих в юридичній науці теоретико – правових підходах науковців 

до розуміння дієвості та ефективності права, а також на виокремленні та 

характеристиці їх ознак. Проведений аналіз особливостей дієвості права та його 

ефективності дозволив нам обґрунтувати співвідношення вказаних понять як 

категорій юридичної науки. Це було проведено шляхом встановлення і 

характеристики їх ознак, які структуровано на: спільні та відмінні. Окрім того 

було доведено доцільність осучаснення визначення понять «дієвість права» та 

«ефективність права», запропоновано відповідні їх визначення, які відображено в 

положеннях наукової новизни одержаних результатів.  

Д.ю.н., проф. Пархоменко Наталія Миколаївна: З Вашого виступу стало 

зрозуміло, що в роботі Вами проведено аналіз історіографічних та 

методологічних аспектів наукового дослідження. Це в цілому відповідає як 

формальним вимогам до наукового дослідження, так і тим завданням, які Ви 

ставите в своїй роботі. У зв’язку з цим виникає запитання, як все ж таки Ви 

можете охарактеризувати сучасний стан наукового дослідження дієвості та 

ефективності права? 

Відповідь: Насамперед, дякую за запитання. Дійсно, в межах підрозділу 

1.1. нами було досліджено особливості історіографії наукового пізнання дієвості 

та ефективності права та встановлено хронологічні межі історії розвитку 

світоглядних і наукових уявлень про зазначені властивості права. Це дозволило 
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нам в подальшому визначити перспективи наукової розробки порівняльно-

правових аспектів дієвості та ефективності права.  

Сучасний стан наукового дослідження дієвості та ефективності права 

відзначається:  

- по-перше, плюралізацією поглядів вчених на дієвість та ефективність 

права як категорій, що характеризують: властивості права, особливості його 

поширеності на суспільні відносини; мету утворення права; форми прояву права 

та показники його реальності, стан досягнення ним бажаного правового ефекту; 

засоби виміру реалізації функціонального призначення права тощо;  

- по-друге, посиленням міждисциплінарності наукових досліджень 

дієвості та ефективності права, різноманітні аспекти яких стають об’єктом 

пізнання як юридичних наук (теоретико-правових, галузевих, спеціально-

прикладних), так і неюридичних, що вивчають політичні, економічні, 

соціологічні, психологічні та інші складові дієвості та ефективності права 

(політичні, економічні, соціологічні, психологічні науки) тощо;  

- по-третє, об’єктивною необхідністю деідеологізації правових 

досліджень дієвості та ефективності права, що обумовлено тривалим пануванням 

у вітчизняному суспільстві офіційної ідеології радянської держави тощо. 

К.ю.н., с.н.с. Тарахонич Тетяна Іванівна: У своєму виступі Ви зазначаєте 

про практичне значення результатів Вашого наукового дослідження, зокрема 

наголошуєте на тому, що Вами узагальнено та охарактеризовано функціональні 

можливості загальних і особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності 

права. В чому полягає відмінність між цими критеріями? 

Відповідь: Дякую за запитання. Питання критеріїв виміру дієвості та 

ефективності права нами розкрито в підрозділі 2.3. дисертації. Зокрема, було 

встановлено, що критерії виміру дієвості та ефективності права дозволяють: 

визначити і досягнути баланс показників дієвості права та його ефективності, 

забезпечити їх співставленість, взаємодоповненість та взаємоконтроль; 

консолідувати різноманітні критерії їх виміру; співвіднести вимір дієвості та 

ефективності права, як однопорядкових показників функціонування права. 

В якості висновку, нами було узагальнено та охарактеризовано 

функціональні можливості:  

1) загальних критеріїв виміру дієвості та ефективності права, які 

відображають особливості їх прояву як показників правової реальності; 

2) особливих критеріїв виміру: а) дієвості права; б) ефективності права, 

застосування яких дозволить встановити та проаналізувати особливості дієвості 

та ефективності права як окремих засобів його виміру, надаючи можливості в 

подальшому провести співвідношення отриманих результатів. 

Таким чином відмінність між цими критеріями полягає у можливості їх 

використання як по відношенню до виміру дієвості та ефективності, так і 

виключно або до виміру дієвості права, або його ефективності. 
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К.ю.н., с.н.с. Богініч Олег Леонідович:  В якості одного із завдань 

дослідження Ви визначаєте: «встановити та охарактеризувати складові стану 

дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в 

Україні». Що Вами закладено в основу характеристики його складових? 

Відповідь: Насамперед дякую за запитання. Відповідаючи на Ваше 

питання, слід зауважити, що це завдання нами реалізовано у змісті підрозділу 

3.2. В  основу характеристики складових стану дієвості та ефективності права 

нами закладено насамперед попередньо проведений аналіз особливостей 

правового регулювання в Україні, які розкриті з точки зору існуючих його 

переваг та недоліків. На підставі проведеного аналізу обґрунтовано доцільність 

встановлення складових стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах 

правового регулювання в Україні, до яких віднесено:  

1) стан правотворчості, що відображає особливості формалізації права, 

підготовки, розгляду та ухвалення правотворчих актів, їх подальшої 

промульгації;  

2) стан правоінтерпретації, що визначає особливості сприйняття і 

роз’яснення сутності та змісту права;  

3) стан реалізації права, що розкриває особливості процесу та результату 

втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів 

права, націлений на настання певних юридичних наслідків, здійснюється у 

різних формах, зумовлених специфікою правових норм. 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено 

висновок наукового керівника доктора юридичних наук, професора, завідувача 

кафедри теорії та історії права та держави Бобровник С.В. з оцінкою роботи 

здобувача у процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану 

наукової роботи та індивідуального навчального плану. 

Висловлюючи свою позицію щодо наукового рівня дисертації, рівня 

ефективності виконання здобувачем індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану, Бобровник С.В. відзначила наступне.  

Дисертаційне дослідження Почепцова Юрія Володимировича на тему 

«Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти» присвячене 

важливій для вітчизняної юридичної науки і практики тематиці та стосується 

питань прояву природи і сутності права у формі його дієвості та ефективності. 

Як показує досвід правотворчості та правореалізації стан дієвості та 

ефективності права викликає значну кількість нарікань. Насамперед, це 

стосується недостатності рівня дієвості та ефективності права в Україні, 

недосконалості засобів їх об’єктивного виміру та визначення стану дієвості та 

ефективності права, необхідності вироблення та реалізації шляхів їх посилення. 

Тому розбудова України як правової держави, формування вітчизняної правової 

системи визначають необхідність активізації наукових досліджень дієвості та 

ефективності права, особливо крізь призму їх виміру і посилення як невід’ємних, 

взаємозалежних та взаємовимірних категорій.  
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В засобах масової інформації та в юридичній літературі вченими досить 

часто звертається увага на неузгодженість положень чинних законодавчих актів, 

надмірну декларативність законодавчих положень, їх недієвість і 

неефективність, що негативно позначається на якісному рівні правового 

регулювання, фактично нівелює значення і цінність права в цілому. На нашу 

думку, недостатній рівень дієвості та ефективності права в Україні зумовлюється 

декількома факторами: 

‒ відсутністю усталеної практики правотворення і правореалізації, їх 

неузгодженістю, хаотичністю та непослідовністю законодавчої діяльності, яка 

проводиться в Україні; 

‒ неналежним кадровим та організаційним забезпеченням 

законодавчої і правозастосовної діяльності; 

‒ посиленням впливу політичних факторів на процес законотворчості 

та правореалізації тощо. 

Все це підтверджує необхідність насамперед ґрунтовного наукового 

переосмислення феноменів дієвості права та його ефективності, особливо крізь 

призму їх співвідношення та практики посилення. Теоретична потреба 

порівняльно-правового дослідження дієвості та ефективності права визначається 

також відсутністю сучасних наукових праць монографічного та дисертаційного 

рівнів, в яких досліджувалися б вказані питання. Тому актуальність тематики 

дисертації Почепцова Ю.В. не викликає сумніву, оскільки має сучасний, 

практично та теоретично витребуваний характер. 

Виконані аспірантом індивідуальні плани наукової роботи та навчання 

засвідчили, що Почепцов Ю.В. зарекомендував себе у якості самостійного та 

повноправного дослідника, який на основі акумульованих знань спроможний 

продукувати нові наукові ідеї та концепції, необхідні для розв’язання 

комплексних проблем у галузі права. Освітня складова програми навчання 

виконана аспірантом у повному обсязі. Крім того, у процесі навчання дисертант 

також виявив себе як дослідник, що володіє іноземною мовленнєвою 

компетенцією на високому рівні.  

Наукова робота Почепцова Ю.В. підготовлена самостійно, має аналітичний 

характер та є однією з перших у вітчизняній юридичній науці, що піднімає 

питання теорії та практики дієвості та ефективності права. Зауваження наукового 

керівника автором в процесі підготовки роботи повністю враховані. Основні 

положення й висновки дисертації були достатньою мірою повно висвітлені в 

опублікованих працях (наукових статтях у фахових виданнях та наукових 

збірниках), що можуть бути зараховані за темою дисертації, а також апробовані 

під час виступів на науково-практичних конференціях національного та 

міжнародного рівнів. 

У кінцевому підсумку, С.В. Бобровник констатувала, що виконана 

Почепцовим Ю.В. робота є завершеною науковою працею, у якій отримані нові 

науково аргументовані результати. Відтак, дисертаційне дослідження Почепцова 
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Ю.В. відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України у сфері 

вищої освіти, тому рекомендується до захисту, а сам Почепцов Ю.В. заслуговує 

на присудження наукового ступеню доктора філософії за спеціальністю «081 – 

Право». 

Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці. 

Доктор юридичних наук, професор Скрипнюк О.В. зауважив, що тематика 

представленого до рецензування дисертаційного дослідження Почепцова Ю.В. 

на тему: «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти» 

визначається високим ступенем актуальності, оскільки стосується однієї з 

найдискусійніших тем сучасної юриспруденції – сутності та цінності права крізь 

вимір його поширеності на суспільні відносини, об’єктивної витребуваності та 

соціальної корисності. В межах сучасної юридичної науки постають достатньо 

проблематичні питання щодо існування та забезпечення таких вимірів права як 

його дієвість та ефективність, які стають об’єктом гострих наукових дискусій як 

в контексті їх природи, сутності та функціонального призначення, так і в 

контексті їх співвідношення та взаємозв’язку. Актуальність теми дисертаційної 

роботи доводиться і суттєвим підвищенням останніми роками ролі права не 

лише як сукупності закріплених норм, а як реального засобу впливу на суспільні 

відносини, викликаючи їх трансформацію. Це суттєво розширює пізнавальні 

межі права як феномену, що за своєю природою і сутністю є дієвим та 

ефективним. Саме це зумовлює необхідність з’ясування порівняльно-правових 

аспектів дієвості та ефективності права, адже під впливом інтеграційних 

процесів, які на сьогодні є наявними в більшості сфер життєдіяльності 

суспільства, трансформується і пізнання та сприйняття права, розширюючи свої 

межі, в тому числі і крізь призму його дієвості та ефективності. У сучасних 

умовах розвитку вітчизняної правової системи змінюється роль та традиційне 

наукове бачення як судового правотворення, так і судової діяльності. І ці 

процеси потребують глибоких наукових досліджень. Тому цілком справедливо 

зазначається дисертантом, що актуальність теми дисертації доводиться також і 

сучасним стрімким розвитком законодавства України, його реформуванням та 

адаптацією до законодавства країн Європейського Союзу. В умовах інтенсивної 

законодавчої діяльності, характерної для сучасної України, особливо гостро 

постає проблема забезпечення дієвості та ефективності права, ґрунтовне наукове 

дослідження яких має становити методологічну основу формування, 

застосування та вдосконалення правових і організаційних засобів їх 

гарантування. Тому дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та 

ефективності права у контексті їх співвідношення з наукової точки зору має 

витребуваний та об’єктивно обумовлений характер, адже на сьогодні відсутнє 

концептуально обґрунтоване розуміння вказаних властивостей права, їх 

пізнавального значення як засобів виміру права. Таким чином, це надає змогу 

стверджувати, що актуальність тематики дисертаційного дослідження зумовлена 

гострими потребами як сучасної юридичної науки, так і юридичної практики. 
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Структурно дисертація складається із вступу, трьох розділів, що включають 

сім підрозділів, які нерозривно пов’язані між собою, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Структура повністю відповідає меті і 

завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути всі аспекти 

досліджуваної  дисертантом проблематики. 

Позитивним моментом роботи є відповідність теми дисертації плановим 

науково-дослідним роботам Інституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України: «Діалог громадянського суспільства, особи та держави в 

забезпеченні та захисті прав людини» (номер державної реєстрації 

0115U001439), «Держава і громадянське суспільство: конституційно-правові 

засади взаємодії» (номер державної реєстрації 0114U003871), «Правова ідеологія 

як чинник розвитку демократичного суспільства» (номер державної реєстрації 

0114U003870). 

На основі вивчення значного кола літературних наукових робіт, 

міжнародних договорів, ратифікованих Україною, нормативно-правових актів, 

актів судової практики, офіційно зареєстрованих законопроектів (323 

найменувань), автором визначені проблеми, що вже були предметом наукових 

пошуків та акцентовано увагу на тих питаннях дієвості права та його 

ефективності, які поки що не отримали належного наукового аналізу. Саме ці 

питання і склали предмет дисертаційного дослідження, який грамотно 

сформульовано в межах об’єкту наукового дослідження як «порівняльно-правові 

аспекти дієвості та ефективності права». 

Дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права 

із застосування комплексу методологічних, теоретичних та правових засобів 

надало змогу автору: 

по-перше, здійснити хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових 

уявлень про дієвість та ефективність права, на підставі чого охарактеризувати 

сучасний стан їх пізнання; 

по-друге, визначити пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння 

для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права; 

по-третє, встановити та охарактеризувати складові методологічної основи 

наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності 

права;  

по-четверте, визначити спільні ознаки і відмінності дієвості та ефективності 

права, на підставі чого вдосконалити визначення понять «дієвість права» та 

«ефективність права»; 

по-п’яте, узагальнити та охарактеризувати функціональні можливості 

загальних і особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності права; 

по-шосте, виокремити критерії класифікації факторів дієвості та 

ефективності права, охарактеризувати їх різновиди;  

по-сьоме, встановити та охарактеризувати складові стану дієвості та 

ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні; 
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по-восьме, виокремити і обґрунтувати шляхи посилення дієвості та 

ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні. 

Виокремленні Ю.В. Почепцовим та виконані в процесі дослідження 

завдання надали можливість повною мірою досягти мети роботи – визначити та 

охарактеризувати порівняльно-правові аспекти дієвості та ефективності права, їх 

категоріальний прояв, фактори і критерії виміру, стан та шляхи посилення в 

сучасних умовах правового регулювання в Україні. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження Ю.В. Почепцова ґрунтується на 

успішному використанні дисертантом методологічного інструментарію 

юридичної науки. Заслуговує на підтримку не лише визначена автором 

методологія дослідження, яка складається з принципів наукового пізнання, 

методологічних підходів та широкого кола філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових та спеціальних методів наукового дослідження правових явищ, 

які в результаті допомогли повно та об’єктивно дослідити порівняльно-правові 

аспекти дієвості та ефективності права, але і проведена автором робота у 

підрозділі 1.2, яка стосується встановлення пізнавального значення положень 

типів праворозуміння для вивчення предмету дисертації. Це дозволило 

дисертанту ґрунтовно та всебічно визначити методологічні переваги та 

недостатність положень панівних в юридичній доктрині концепцій сучасного 

праворозуміння, що в подальшому визначило методологічну стратегію 

дослідження в цілому, яка заснована на положеннях інтегративного підходу. В 

результаті автором цілком обґрунтовано виокремлено складові методологічної 

основи дослідження, визначено їх переваги тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми 

дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, 

що вона належить до одних з перших у вітчизняній теоретико-правовій науці 

комплексних досліджень, в якому встановлено порівняльно-правові аспекти 

дієвості та ефективності права, визначено проблеми їх правового забезпечення та 

посилення взаємозв’язку.  

Положення наукової новизни отриманих результатів автором справедливо 

структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що удосконалено, і ті, що дістали 

подальшого розвиту. Найбільш важливе значення з теоретичної та практичної 

точок зору мають положення наукової новизни, що стосуються: 

 хронологічних меж історії розвитку світоглядних і наукових уявлень 

про дієвість та ефективність права;  

 визначення співвідношення дієвості та ефективності права;  

 удосконалення понятійно-категоірального апарату юридичної науки; 

 характеристики доктринальних підходів до розуміння дієвості та 

ефективності права; 

 узагальнених шляхів посилення дієвості та ефективності права тощо.  
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Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення 

проблематики співвідношення дієвості та ефективності права. 

Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив предмет дисертаційного дослідження. 

Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі дисертаційного 

дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються об’єкт, предмет, 

мета і основні завдання дослідження, характеризується методологічна і науково-

теоретична основа роботи, наукова новизна одержаних результатів, теоретичне і 

практичне значення результатів дослідження, виокремлюються положення щодо 

їх апробації тощо. 

Змістовно дисертаційне дослідження складається із трьох блоків питань, які 

відображені у ньому. Це питання історико – методологічного характеру (Розділ 

1), категоріального та інструментального плану (Розділ 2) та прикладного змісту 

(Розділ 3). 

У першому розділі дисертантом виокремлюється та узагальнюється ряд 

питань історіографічного та методологічного характеру, в межах чого у 

підрозділі 1.1 здійснено аналіз історії зародження та розвитку світоглядних і 

наукових уявлень про дієвість та ефективність права, на підставі чого 

узагальнено стан їх наукового дослідження за виокремленими автором 

критеріями. Визначено перспективи наукового дослідження порівняльно-

правових аспектів дієвості та ефективності права (стор. 49-54).  

Варто окремо ще раз наголосити на змісті підрозділу 1.2 «Дієвість та 

ефективність права в аспекті сучасних типів праворозуміння», в якому дістали 

подальшого розвитку положення про переваги та функціональну недостатність 

концепцій юснатуралізму, позитивізму та соціологічного типу праворозуміння 

для пізнання дієвості й ефективності права крізь призму їх порівняльно-правових 

аспектів.   

Особливої уваги заслуговує зміст підрозділу 1.3 «Методологічні аспекти 

наукового дослідження», де автором виокремлено цілий арсенал методологічних 

підходів, методів та принципів наукового пізнання, що надало змогу здійснити 

комплексний та усесторонній аналіз дієвості права та його ефективності крізь 

призму їх порівняльно-правового аналізу. 

Розділ 2 за своїм змістом присвячений вивченню дієвості та ефективності 

права як прояву його властивостей. Так, у підрозділі 2.1 здійснено 

категоріальний аналіз розуміння поняття «дієвість права» та «ефективність 

права». На підставі визначених та охарактеризованих спільних ознак і 

відмінностей дієвості та ефективності права удосконалено визначення поняття 

«дієвість права» як його змістовно-динамічну властивість, яка відображає 

суспільну корисність права, характеризує процес його поширення на суспільні 

відносини, викликаючи їх трансформацію, що підлягає виміру шляхом 

застосування відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та 
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недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його посилення. В свою чергу 

ефективність права являє собою результативно-цільову властивість права, що 

зумовлена потребами й інтересами його суб’єктів, визначає націленість права на 

реалізацію суспільної корисності, характеризує результат його поширення на 

суспільні відносини, відображаючи соціальні наслідки дії права, що підлягає 

виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв  з метою визначення 

переваг та недоліків таких соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх 

усунення, посилення або трансформації. 

Позитивною є спроба дисертанта у межах підрозділу 2.2 проаналізувати та 

визначити критерії виміру дієвості та ефективності права. В результаті 

узагальнено та охарактеризовано функціональні можливості: 1) загальних 

критеріїв виміру дієвості та ефективності права в залежності від: сфер 

життєдіяльності суспільства (політичні, соціальні, економічні та ін.); галузевої 

приналежності правовідносин (конституційно-правові, кримінально-правові, 

цивільно-правові, адміністративно-правові, господарсько-правові та ін.); 

функціонального призначення права (правоохоронні, правозахисні, 

правогарантуючі, правоконтрольні, правоінформаційні та ін.); 2) особливих 

критеріїв виміру дієвості та ефективності права в залежності від: характеру дії 

права (темпоральні, просторові, суб’єктні); націленості юридичної практичної 

діяльності (правотворчі, правоінтерпретаційні, правореалізаційні); 

співвідношення мети і наслідків дії права (прогностичні, реально досягнуті); 

характеру наслідків правового впливу (позитивні, негативні) тощо. 

Практичне спрямування має Розділ 3 дисертаційної роботи, адже в межах 

підрозділу 3.1 «Фактори дієвості та ефективності права як умова його 

функціонування», дисертантом на основі вивчення та аналізу вітчизняної 

юридичної практики доведено багатоаспектність факторів дієвості та 

ефективності права, що визначила можливість їх класифікації, в основу якої 

закладено наступні критерії: 1) сфера життєдіяльності суспільства (соціальні, 

економічні, політичні, зовнішні, внутрішні (загальнодержавні, регіональні, 

місцеві, локальні) та ін.); 2) характер впливу (довготривалі, короткотривалі, 

надзвичайні, негативні, позитивні, приватні, публічні та ін.).  

У підрозділі 3.2 автором встановлено та охарактеризовано складові стану 

дієвості та ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в 

Україні з точки зору існуючих переваг та недоліків: 1) стан правотворчості, що 

відображає особливості формалізації права, підготовки, розгляду та ухвалення 

правотворчих актів, їх подальшої промульгації; 2) стан правоінтерпретації, що 

визначає специфіку сприйняття і роз’яснення сутності та змісту права; 3) стан 

реалізації права, що розкриває особливості процесу та результату втілення 

правових норм і принципів права у правомірній поведінці суб’єктів права. Також 

узагальнено шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах 

правового регулювання в Україні в межах доктринально-стратегічного та 

оперативно-тактичного напрямів. 
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У висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні та практичні положення, які дійсно 

відображають зміст дисертаційного дослідження, результати використання 

різних методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на 

дослідженому емпіричному матеріалі. Зміст додатків мастить інформацію про 

апробацію результатів дисертаційного дослідження та публікації автора. 

Вказане вище свідчить про те, що дисертаційна робота Ю.В. Почепцова є 

комплексною науковою працею, що підготовлена автором самостійно, має 

завершений характер, в якій вперше у сучасній юридичній науці здійснено 

порівняльно-правовий аналіз дієвості та ефективності права. 

Позитивно оцінюючи та відзначаючи належний рівень постановки і 

реалізації проблеми, наукову новизну одержаних результатів, слід відзначити, 

що як і будь-яке творче дослідження, присвячене аналізу дискусійних проблем 

юриспруденції, воно викликає певні побажання, що можуть бути сприйнятті як 

уточнення авторської позиції. 

Під час підготовки до захисту дисертації автору слід звернути увагу на 

питання співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів, які впливають на 

дієвість та ефективність права, оскільки в роботі цей аспект розкрито досить 

епізодично. 

Варто підтримати ініціативу дисертанта щодо удосконалення понятійно-

категоріального апарату юридичної науки, зокрема запропоновано авторські 

визначення таких понять, як: «дієвість права» та «ефективність права». Слід 

відзначити і високий рівень запропонованих визначень, однак достовірність та 

обґрунтованість самостійності вказаних понять в системі понятійно-

категоріального апарату юридичної науки була б суттєво посилена, якби автор 

поставив завдання та їх реалізував в частині відокремлення їх від інших 

суміжних понять і категорій, зокрема таких як «дія права», «результативність 

права», «ефективність правового регулювання» тощо.  

Окрім того, в контексті подальших наукових досліджень проблем 

співвідношення правотворчості Верховного Суду та Конституційного Суду 

України, дисертанту доцільно більше приділити уваги аналізу досвіду 

забезпечення дієвості та ефективності права, що сформувався в країнах 

Європейського Союзу. Окрім того, актуальним та витребуваним як з наукової, 

так і з практичної точок зору було б розширення меж порівняльного 

дослідження, включивши до нього і аналіз співвідношення дієвості 

національного та міжнародного права.  

Попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому вони не 

применшують позитивного значення дисертації, мають рекомендаційний 

характер та націлені на посилення дискусії в процесі прилюдного захисту 

дисертації. Результати дисертаційного дослідження Ю.В. Почепцова створюють 

фундамент для майбутніх наукових розробок як теоретико-правових проблем, 

так і практичних аспектів дієвості та ефективності права.  Підтвердженням 
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обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій 

дослідження є наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного 

дослідження відображено в 13 наукових публікаціях, серед них 5 статей у 

фахових виданнях України, 2 статті – у фахових виданнях іноземних держав і 6 

статей – у збірниках матеріалів науково-теоретичних та науково-практичних 

конференцій. Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного 

дослідження, доводять повноту опублікування отриманих результатів та 

наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним 

аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має 

високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути 

покладено в основу майбутньої монографічної роботи дисертанта. 

Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових 

запозичень без посилання на джерело (плагіату). 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Почепцова Ю. В. на тему: «Дієвість 

та ефективність права: порівняльно-правові аспекти» відповідає спеціальності 

081 Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року 

№283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. №167. Дисертація Почепцова Ю.В. на тему: «Дієвість та 

ефективність права: порівняльно-правові аспекти» може бути рекомендована до 

захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

Доктор юридичних наук, професор Пархоменко Н.М. відзначила, що 

проблематика дієвості та ефективності права крізь призму їх порівняльно-

правового виміру, до дослідження якої звернувся Почепцов Юрій 

Володимирович, має безперечну актуальність, що обумовлюється низкою 

чинників. Насамперед, актуальність теми дисертаційної роботи пов’язана з 

поточними процесами розвитку України, з розбудовою її державності та 

правової системи, що потребує суттєвого посилення дієвості та ефективності 

права, без чого неможливо реалізувати будь-які реформаційні проекти. Окрім 

того, поточні процеси євроінтеграційного формату розвитку Україні, що 

супроводжуються необхідністю адаптації вітчизняного правового поля до 

міжнародних стандартів, зумовлюють необхідність інтенсифікації реформування 

правової системи в цілому, одним із результатів чого має стати високий рівень 

дієвості та ефективність новоприйнятих норм права, націлених на впровадження 

зазначених стандартів в Україні.  

Актуальність теми дисертаційної роботи Почепцова Ю.В. підтверджується і 

наявною в юридичній науці дискусією щодо однозначного розуміння феномену 
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дієвості права, питань співвідношення її із ефективністю права, а також 

розуміння шляхів їх посилення та впровадження нових механізмів забезпечення. 

Сьогодні перед вітчизняним правом постають нові виклики, пов’язані з 

глобалізаційними перетвореннями в суспільстві, необхідністю посилення 

охорони та захисту природних прав людини, протидії світовим загрозам в сфері 

екологічної безпеки, збереженням миру, світового правопорядку тощо. Тому 

низький рівень дієвості та ефективності права створює суттєві загрози 

можливостям протидії світовим загрозам, збереженню миру та світового 

правопорядку тощо. А наслідки недієвості та неефективності права можуть бути 

доленосними та невідворотними.  Зазначені вище аргументи зумовлюють 

доцільність ґрунтовного наукового переосмислення насамперед питань дієвості 

та ефективності права, в тому числі і в контексті їх порівняльно-правового 

аналізу. З огляду на зазначене слід повністю погодитись з думкою автора 

дисертації, що «розробка теми дисертації в сучасних умовах недостатнього рівня 

дієвості та ефективності права в Україні сприятиме об’єктивному їх виміру, 

визначенню стану дієвості та ефективності права, виробленню та реалізації 

шляхів їх посилення. Тому розбудова України як правової держави, формування 

вітчизняної правової системи визначають необхідність активізації наукових 

досліджень дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх виміру і 

посилення як невід’ємних, взаємозалежних та взаємовимірних категорій» (с. 18-

19). 

Відповідно до теми дисертаційної роботи автором грамотно та чітко 

визначено об’єкт дослідження, в межах якого сформульовано предмет, що 

відповідає тематиці роботи та викладено автором як: «порівняльно-правові 

аспекти дієвості та ефективності права». Враховуючи багатоаспектність та 

складність предмету дослідження, дисертантом окреслено коло завдань 

дослідження, які закладено в основу подальшої структуризації роботи. Слід 

позитивно відзначити логічну послідовність поставлених автором завдань, що 

забезпечили повноту та цілісність наукового дослідження, а саме:  

1) досліджено історико-правові аспекти розвитку уявлень про дієвість 

та ефективність права (підрозділ 1.1);  

2) визначено пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння 

для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права 

(підрозділ 1.2); 

3) встановлено та охарактеризовано складові методологічної основи 

наукового дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності 

права (підрозділ 1.3);  

4) визначено спільні ознаки і відмінності дієвості та ефективності 

права, на підставі чого вдосконалено визначення понять «дієвість права» та 

«ефективність права» (підрозділ 2.1); 
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5) узагальнено та охарактеризовано функціональні можливості 

загальних і особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності права (підрозділ 

2.2); 

6) виокремлено критерії класифікації факторів дієвості та ефективності 

права, охарактеризовано їх різновиди (підрозділ 3.1);  

7) встановлено та охарактеризовано складові стану дієвості та 

ефективності права в сучасних умовах правового регулювання в Україні, а також 

виокремлено і обґрунтовано шляхи посилення дієвості та ефективності права в 

сучасних умовах правового регулювання в Україні (підрозділ 3.2). 

Належне виконання вказаних завдань забезпечило досягнення мети 

дослідження – визначення та характеристика порівняльно-правових аспектів 

дієвості та ефективності права, їх категоріального прояву, факторів і критеріїв 

виміру, стану та шляхів посилення в сучасних умовах правового регулювання в 

Україні. 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження Почепцова Ю. В. ґрунтується на 

успішному використанні дисертантом методологічного інструментарію 

юридичної науки. Заслуговує на підтримку не лише визначена автором 

методологія дослідження, яка складається з широкого кола філософсько-

світоглядних, загальнонаукових та спеціальних методів і підходів наукового 

пізнання правових явищ, які в результаті допомогли повно та об’єктивно 

дослідити порівняльно-правові аспекти дієвості та ефективності права. Це 

дозволило дисертанту ґрунтовно та всебічно визначити методологічні переваги 

та недостатність положень панівних в юридичній доктрині концепцій сучасного 

праворозуміння, що в подальшому визначило методологічну стратегію 

дослідження в цілому. В результаті автором цілком обґрунтовано виокремлено 

положення про те, що методологічною основою її дослідження «є сукупність 

принципів, методологічних підходів, філософських (світоглядних), 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів наукового пізнання». 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, які структуровано на сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (323 найменувань) та 

додатків. 

Виходячи зі змісту дисертації, можна зазначити, що дисертантом 

опрацьовано широке коло дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного 

питання як українських, так і іноземних правознавців; проаналізовано норми 

чинного законодавства України, акти судової практики; використано матеріал 

енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано широкий спектр 

матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних видань. Все це дає 

можливість зробити висновок, що з теоретичної та практичної точок зору тема 

дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно.  
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Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) випливає з актуальності теми 

дослідження. В цілому ж наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, 

що вона належить до одних з перших у вітчизняній теоретико-правовій науці 

комплексних досліджень у якому визначено та охарактеризовано порівняльно-

правові аспекти дієвості та ефективності права, їх категоріальний прояв, фактори 

і критерії виміру, стан та шляхи посилення в сучасних умовах правового 

регулювання в Україні. Положення наукової новизни отриманих результатів 

автором справедливо структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що 

удосконалено, і ті, що дістали подальшого розвиту. Найбільш важливе значення 

з теоретичної та практичної точок зору мають положення наукової новизни, що 

стосуються: 

1) періодизації історії становлення уявлень про дієвість та ефективність 

права в межах їх: 1) світоглядно-інструментального розуміння (XI ст. до н.е. – 

кін. ХVІІІ ст.) та 2) багатоаспектного доктринального розуміння (поч. ХІХ ст., 

що триває донині); 

2) обґрунтування самостійності понять «дієвість права» та 

«ефективність права» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної 

науки; 

3) визначення та характеристики спільних ознак дієвості та 

ефективності права, а також відмінностей між ними; 

4) положень про критерії співвідношення дієвості та ефективності 

права;  

5) характеристики дієвості та ефективності права як об’єктів 

порівняльно-правового аналізу, які є взаємопов’язаними, однопорядковими 

категоріями;  

6) авторських визначень понять «дієвість права» та «ефективність 

права»; 

7) критеріїв виміру дієвості та ефективності права, складовими яких 

визначено: загальні та особливі критерії; 

8) класифікації факторів дієвості та ефективності права; 

9) характеристики стану дієвості та ефективності права в сучасних 

умовах правового регулювання в Україні, що надана з точки зору існуючих 

переваг та недоліків тощо. 

Зміст положень, що віднесені автором до положень наукової новизни 

одержаних результатів, свідчить про авторський підхід до вивчення 

проблематики порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права. 

Окремо слід зупинитись і на змісті дисертаційної роботи, в якій автор 

послідовно і обґрунтовано розкрив порівняльно-правові аспекти дієвості та 

ефективності права. Автором грамотно викладено зміст анотацій, у вступі 

дисертаційного дослідження обґрунтовується актуальність теми, визначаються 

об’єкт, предмет, мета і основні завдання дослідження, характеризується 
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методологічна і науково-теоретична основа роботи, наукова новизна отриманих 

результатів, теоретичне і практичне значення результатів дослідження, 

виокремлюються положення щодо їх апробації тощо. 

У розділі 1 «Історико-правові та методологічні аспекти наукового 

дослідження» автором ґрунтовно проаналізовано та з’ясовано історію розвитку 

уявлень про дієвість та ефективність права, визначено пізнавальний потенціал 

положень типів праворозуміння та встановлено методологічну основу наукового 

дослідження. Слід позитивно відзначити спробу автора охарактеризувати 

сучасний стан пізнання дієвості та ефективності права, що, на думку дисертанта, 

відзначається: плюралізацією поглядів вчених на дієвість та ефективність права, 

посиленням міждисциплінарності їх наукового вивчення, об’єктивною 

необхідністю деідеологізації їх правових досліджень, необхідністю наукового 

переосмислення як теоретико-правових, так і практичних аспектів дієвості та 

ефективності права крізь призму їх багатовимірності тощо. Досить детально у 

змісті дисертації визначено пізнавальний потенціал положень типів 

праворозуміння для дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та 

ефективності права, які сприяють: по-перше, конкретизації уявлень про право, 

що визначатиме відповідне сприйняття дослідником його дієвості та 

ефективності; по-друге, вивченню багатоаспектності дієвості та ефективності 

права як проявів його природи, сутності, змісту, функціонального призначення, 

засобів виміру тощо; по-третє, врахуванню варіативності спільностей та 

відмінностей дієвості права та його ефективності. В пізнавальному плані 

важливою є спроба автора встановити пізнавальний потенціал дієвості та 

ефективності права, що в подальшому закладено в основу визначення 

перспективних напрямів дослідження їх порівняльно-правових аспектів. 

Розділі 2 «Дієвість та ефективність права як прояв його властивостей» 

складається з двох підрозділів, які стосуються вивчення їх категоріальних 

аспектів, а також критеріїв виміру. В роботі на підставі аналізу доктринальних 

підходів до розуміння дієвості та ефективності права здійснено їх узагальнення, 

також досить обґрунтовано визначено переваги інтегративного підходу до 

визначення понять «дієвість права» та «ефективність права», що дозволяє 

охарактеризувати їх як багатоаспектні властивості права, обґрунтувати їх 

самостійність в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки, 

застосувати пізнавальні можливості більшості складових методологічної основи 

дослідження державно-правових явищ. За результатами виокремлення та 

характеристики спільних ознак і відмінностей понять «дієвість права» та 

«ефективність права» удосконалено їх визначення.  

Важливе значення мають встановлені критерії виміру дієвості та 

ефективності права, які, на думку дисертанта, дозволяють: визначити і досягнути 

баланс показників дієвості права та його ефективності, забезпечити їх 

співставленість, взаємодоповненість та взаємоконтроль; консолідувати 
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різноманітні критерії їх виміру; співвіднести вимір дієвості та ефективності 

права, як однопорядкових показників функціонування права. 

Розділ 3 «Дієвість та ефективність права в сучасних умовах правового 

регулювання в України» складається з двох підрозділів, у яких з’ясовано 

особливості та різновиди факторів дієвості та ефективності права, встановлено 

стан та шляхи їх посилення в сучасних умовах правового регулювання в Україні. 

Професійно доведено, що фактори ефективності права являють собою комплекс 

умов, що визначають якісну дію права, тоді як фактори дієвості права є 

комплексом умов, що обумовлюють дію права загалом.  

Обґрунтовано виокремлено шляхи посилення дієвості та ефективності права 

в сучасних умовах правового регулювання в Україні, які дисертантом 

узагальнено в межах доктринально-стратегічного та оперативно-тактичного 

напрямів. 

У висновках автором за результатами проведеного дослідження викладено 

найбільш важливі науково-теоретичні положення, які дійсно відображають зміст 

дисертаційного дослідження, результати використання різних методологічних 

прийомів дослідження, авторські ідеї, які засновані на дослідженому 

емпіричному матеріалі. В додатках відображено список опублікованих 

дисертантом праць та результати участі в наукових та науково-практичних 

конференціях.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: науково-дослідницькій діяльності – для подальших 

наукових досліджень проблемних теоретичних і практичних аспектів дієвості та 

ефективності права; у нормотворчій діяльності з метою вдосконалення положень 

чинного законодавства України, а також посилення правового забезпечення 

механізмів реалізації норм права як передумови їх дієвості та ефективності; у 

правозастосовній діяльності – в частині посилення індивідуального правового 

регулювання та досягнення ефективності права; в навчальному процесі – 

положення й висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані під 

час викладання навчальних дисциплін з теорії та історії держави і права тощо. 

Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути 

увагу на деякі питання, відповіді на які зможуть посилити його наукову позицію. 

1. Насамперед дисертанту слід звернути увагу на те, що в роботі 

вживається поняття «дієвість права», водночас воно не відмежоване від поняття 

«дія права». Залишилось остаточно незрозумілим, чи ототожнює автор вказані 

поняття.  

2. Потребує додаткового обґрунтування зміст виокремлених автором 

шляхів посилення дієвості та ефективності права та їх віднесення саме до 

доктринально-стратегічного та оперативно-тактичний напрямів.  

3. Варто звернути автору увагу на критерії виокремлення загальних та 

спеціальних критеріїв виміру дієвості та ефективності права та відповісти на 



20 

 

питання: чи їх достатньо для об’єктивної оцінки дієвості та ефективності? як 

вони мають застосовуватись та ким саме?  

Однак, попри зазначені зауваження, можливо констатувати, що в цілому 

вони не применшують позитивного значення дисертації. Підтвердженням 

обґрунтованості і достовірності наукових положень, висновків і рекомендацій 

дослідження є наукові публікації автора. Основні результати дисертаційного 

дослідження відображено в 13 наукових публікаціях, серед них 5 статей у 

фахових виданнях України, 2 статті – у фахових виданнях іноземних держав і 6 

статей – у збірниках матеріалів науково-теоретичних та науково-практичних 

конференцій. Ці публікації за змістом відповідають темі дисертаційного 

дослідження, доводять повноту опублікування отриманих результатів та 

наявність їх достатньої кількості. Опубліковані праці автора присвячені різним 

аспектам досліджуваної проблеми і не дублюють одна одну. Дисертація має 

високий теоретичний рівень і практичне значення, а її зміст може бути 

покладено в основу майбутньої монографічної роботи дисертанта. 

Аналіз змісту дисертації дозволив встановити відсутність текстових 

запозичень без посилання на джерело (плагіату). 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Почепцова Ю. В. на тему: «Дієвість 

та ефективність права: порівняльно-правові аспекти» відповідає спеціальності 

081 Право та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 року №261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 року 

№283), пункту 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 

березня 2019 р. №167. Дисертація Почепцова Ю.В. на тему: «Дієвість та 

ефективність права: порівняльно-правові аспекти» може бути рекомендована до 

захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 «Право». 

Також в обговоренні результатів проведеного Почепцовим Ю.В. 

дисертаційного дослідження взяв участь проф., д.ю.н. Дідич Тарас Олегович, 

який акцентував увагу на тому, що актуальність теми дисертаційного 

дослідження розкрита Почепцовим Ю.В. повністю як у тексті дисертації, так і 

під час виступу на фаховому семінарі. На думку Дідича Т.О. актуальність теми 

дисертаційної роботи безсумнівна оскільки автор підійшов до проблематики 

дієвості та ефективності права з точки зору їх порівняльно-правового вивчення 

та зумів переосмислити її з точки зору різних типів праворозуміння як 

пізнавальної основи його дослідження. Також було відзначено те, що зміст 

роботи враховує сучасні реалії реалізації правових норм в Україні. Це особливо 

детально висвітлено в третьому розділі дисертації. Наголошено, що дисертація 

Почепцова Ю.В. на тему: «Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові 

аспекти» відповідає вимогам, які пред’являються до дисертації, та може бути 
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рекомендована до разової спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду 

і захисту на здобуття ступеня доктора філософії. 

 С.н.с., к.ю.н. Васецький Вячеслав Юрійович також наголосив на 

актуальності теми дослідження, оскільки у сучасних умовах розвитку правової 

системи і державності в Україні дієвість та ефективність права є одними з 

найбільших загроз для реформування різноманітних сфер життєдіяльності 

суспільства. На думку Васецького В.Ю., автору вдалося комплексно дослідити 

проблеми пов’язані з розумінням дієвості та ефективності права як засобів 

виміру права та характеристики його властивостей. Окремо було наголошено, що 

Почепцов Ю.В. доклав значних зусиль в частині апробації отриманих ним 

наукових висновків та практичних результатів, а тому пропонована до уваги 

дисертаційна робота є повноцінною кваліфікаційною науковою працею. 

 

ВИСНОВОК 

Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України  

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Почепцова Юрія Володимировича на тему: «Дієвість та 

ефективність права: порівняльно-правові аспекти», поданої на здобуття 

ступеня доктора філософії у галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» 

1. Обґрунтування вибору теми дисертаційного дослідження, зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами 

 Здобувач вмотивовано та переконливо обґрунтовує актуальність та 

практичну необхідність опрацювання питань, що становлять предмет його 

дослідження, висвітлюючи зв’язок теми дисертації із існуючими на сьогодні 

науковими програмами, планами та темами.  

 Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми 

обумовлена наступним. Право як особливий засіб соціального регулювання за 

своєю сутністю є дієвим та націленим на досягнення соціально корисного 

ефекту. Тому наукове дослідження дієвості та ефективності права, особливо 

крізь призму їх порівняльно-правових аспектів, має високий ступінь 

актуальності, оскільки пов’язане із вивченням фундаментальних засад права – 

його невід’ємних властивостей бути дієвим та ефективним, націленим на 

досягнення соціальної корисності.  

Підтверджує високий рівень актуальності теми дисертації її практичне 

значення, розробка якої в сучасних умовах недостатнього рівня дієвості та 

ефективності права в Україні, сприятиме об’єктивному їх виміру, визначенню 

стану дієвості та ефективності права, виробленню та реалізації шляхів їх 

посилення. Тому розбудова України як правової держави, формування 

вітчизняної правової системи визначають необхідність активізації наукових 
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досліджень дієвості та ефективності права, особливо крізь призму їх виміру і 

посилення як невід’ємних, взаємозалежних та взаємовимірних категорій.  

Актуальність теми дисертації доводиться також і сучасним стрімким 

розвитком законодавства України, його реформуванням та адаптацією до 

законодавства країн Європейського Союзу. В умовах інтенсивної законодавчої 

діяльності, характерної для сучасної України, особливо гостро постає проблема 

забезпечення дієвості та ефективності права, ґрунтовне наукове дослідження 

яких має становити методологічну основу формування, застосування та 

вдосконалення правових і організаційних засобів їх гарантування.  

Посилює актуальність дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості 

та ефективності права наявна в юридичній науці дискусія щодо їх 

співвідношення як умов функціонування права та засобів його виміру, а також 

відсутність монографічних досліджень цієї проблеми на теоретико-правовому 

рівні. 

Почепцов Ю.В. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з 

актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами. 

Проблематика здійсненого здобувачем дослідження відповідає наступним 

плановим науково-дослідним темам Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України: «Діалог громадянського суспільства, особи та 

держави в забезпеченні та захисті прав людини» (номер державної реєстрації 

0115U001439), «Держава і громадянське суспільство: конституційно-правові 

засади взаємодії» (номер державної реєстрації 0114U003871), «Правова ідеологія 

як чинник розвитку демократичного суспільства» (номер державної реєстрації 

0114U003870). 

 

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження 

 Метою дослідження є визначення та характеристика порівняльно-правових 

аспектів дієвості та ефективності права, їх категоріального прояву, факторів і 

критеріїв виміру, стану та шляхів посилення в сучасних умовах правового 

регулювання в Україні. Відповідно до мети дослідження визначено такі 

завдання:  

– здійснити хронологічний аналіз ґенези світоглядних та наукових уявлень 

про дієвість та ефективність права, на підставі чого охарактеризувати сучасний 

стан їх пізнання; 

– визначити пізнавальний потенціал положень типів праворозуміння для 

дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права; 

– встановити та охарактеризувати складові методологічної основи наукового 

дослідження порівняльно-правових аспектів дієвості та ефективності права;  
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– визначити спільні ознаки і відмінності дієвості та ефективності права, на 

підставі чого вдосконалити визначення понять «дієвість права» та «ефективність 

права»; 

– узагальнити та охарактеризувати функціональні можливості загальних і 

особливих критеріїв виміру дієвості та ефективності права; 

– виокремити критерії класифікації факторів дієвості та ефективності права, 

охарактеризувати їх різновиди;  

– встановити та охарактеризувати складові стану дієвості та ефективності 

права в сучасних умовах правового регулювання в Україні; 

– виокремити і обґрунтувати шляхи посилення дієвості та ефективності 

права в сучасних умовах правового регулювання в Україні. 

3. Об’єкт, предмет та теоретико-методологічна база дисертаційного 

дослідження 

 Здобувач правильно визначає об’єкт та предмет дисертаційного 

дослідження, а також надає вичерпне обґрунтування використання теоретико-

методологічної бази, необхідного для повноцінного проведення такого 

дослідження. 

 Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які визначають дієвість та 

ефективність права. 

 Предметом дослідження є порівняльно-правові аспекти дієвості та 

ефективності права. 

 Достовірність отриманих дисертантом наукових результатів 

забезпечується широким використанням комплексу філософських, 

загальнонаукових та спеціально-юридичних методів наукового пізнання. 

Використання у комплексі вказаного набору методів дозволило здійснити 

об’єктивний порівняльно-правовий аналіз дієвості та ефективності права. 

 Для вирішення поставленої у дисертації мети та обумовлених нею завдань, 

здобувачем було використано достатньо потужну теоретико-методологічну та 

емпіричну базу. Світоглядною основою вивчення порівняльно-правових аспектів 

дієвості та ефективності права стали погляди Ф. Аквінського, Ч. Беккарії, М. 

Вебера, Гая, Г. Ф. Гегеля, О. Голмса, Г. Гроція, Г. Гуго, Ірнерія, Є. Ерліха, Г. 

Кельзена, О. Конта, К. Ллевеліна, Дж. Локка, Н. Макіавеллі, Ш.-Л. Монтеск’є, 

Піфагора, Платона, Ф. Пухти, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Савіньї, Сократа, Ульпіана, Дж. 

Френка, Цицерона та ін., в яких обґрунтовано загальні уявлення про властивості 

права та про його націленість на реалізацію та досягнення відповідного 

соціально корисного ефекту.  

У сучасній юридичній науці окремі теоретико-правові аспекти дієвості та 

ефективності права, практики їх посилення досліджувались у працях 
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С. В. Бобровник, І. С. Гриценка, Ж. О. Дзейко, С. О. Жинкіна, В. В. Костицького, 

Б. В. Малишева, Р. С. Мельника, Н. М. Оніщенко, А. Подгорецкі, С. І. Пунченка, 

П. М. Рабіновича, Д. Стоун, І. Д. Шутака та ін. Досліджуючи окремі питання 

правового регулювання, правового впливу та реалізації права дієвість та 

ефективність права опосередковано вивчаються в працях В. І. Гоймана, С. М. 

Легуши, О. М. Мельник, І. І. Оніщука, Н. М. Пархоменко, О. В. Петришина, С. В. 

Поленіної, С. П. Рабіновича, Т. І. Тарахонич, М. О. Теплюка та ін. 

Емпіричну базу дослідження становлять літературні юридичні джерела 

вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти України, офіційно 

зареєстровані законопроекти та супровідна до них документація, матеріали 

судової практики та офіційної статистики. 

4. Наукова новизна дисертаційного дослідження, теоретична та практична 

цінність одержаних результатів 

Наукова новизна одержаних результатів зумовлена тим, що дисертація є 

сучасним науковим дослідженням, у якому визначено та охарактеризовано 

порівняльно-правові аспекти дієвості та ефективності права, їх категоріальний 

прояв, фактори і критерії виміру, стан та шляхи посилення в сучасних умовах 

правового регулювання в Україні. Наукову новизну дисертаційної роботи та 

авторський внесок у дослідження проблеми склали такі положення, висновки та 

пропозиції: 

уперше:  

 здійснено періодизацію історії становлення уявлень про дієвість та 

ефективність права в межах їх: 1) світоглядно-інструментального розуміння 

(XI ст. до н.е. – кін. ХVІІІ ст.), протягом якого дієвість та ефективність права 

остаточно не виокремлені в якості самостійних категорій філософії або 

юридичної науки, між ними не проводилось чіткого розмежування, а їх 

характеристика переважно представлена крізь призму тогочасного світоглядного 

розмежування та співвідношення його природного начала та позитивного прояву 

тощо; 2) багатоаспектного доктринального розуміння (поч. ХІХ ст., що триває 

донині), який характеризується визнанням дієвості та ефективності права в 

якості самостійних об’єктів наукового юридичного дослідження, що виявляється 

у формуванні різноманітних концепцій та підходів до пояснення їх сутності, 

змісту, особливостей прояву та виміру, який структуровано на етапи: 

а) зародження та становлення їх багатоаспектного розуміння (поч. ХІХ ст. – 

сер. 20-х років ХХ ст.); б) поляризації уявлень про дієвість та ефективність права 

(кін. 20-х років – кін 80-х років ХХ ст.); в) сучасного розуміння (поч. 90-х р. ХХ 

ст. та триває донині); 

 обґрунтовано самостійність понять «дієвість права» та «ефективність 

права» в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки на підставі 

визначених та охарактеризованих їх: спільних ознак, які є властивостями права, 
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зумовлені його сутністю та призначенням, відображають процес та стан 

досягнення правових наслідків, а також дозволяють здійснити вимір 

поширеності права на суспільні відносини; відмінностей як кола індивідуальних 

особливостей, що притаманні дієвості права і не притаманні його ефективності 

та навпаки; співвідношення, що відображають сторони, властивості, тенденції, 

процеси у праві, які взаємозумовлюють та\або взаємовиключають його дієвість 

та ефективність; 

 встановлено співвідношення дієвості та ефективності права залежно 

від: 1) ролі права, відповідно до якої дієвість права є умовою його соціалізації, 

водночас ефективність права є наслідком дієвості права, що відображає характер 

поширення та поширеності права на суспільні відносини; 2) мети права, при 

якій дієвість права являє собою процес досягнення цієї мети, водночас 

ефективність права є результатом реалізації мети права; 3) функціонального 

виміру права, при якому дієвість права – це властивість права, яка уможливлює 

його дію та робить можливим досягнення ним результату, водночас ефективність 

права – це властивість права, яка відповідає за його здатність діяти якісно, 

задовольняти потреби та інтереси суб’єктів права;  

удосконалено:  

 характеристику дієвості та ефективності права як об’єктів порівняльно-

правового аналізу, які є взаємопов’язаними, однопорядковими категоріями, 

оскільки: 1) характеризують право, визначаючи його властивості бути дієвим та 

ефективним; 2) зумовлені цілями, які закладені в право суб’єктами 

правотворчості; 3)  позначають процес та результат соціалізації права, 

забезпечуючи його трансформацію з формалізованих норм у правову поведінку 

суб’єктів права; 4) є засобами виміру характеру, змісту, процесу та результату 

поширення права на суспільні відносини; 5) зумовлені соціальним призначенням 

права, станом його поширення і поширеності на суспільні відносини; 

 визначення поняття «дієвість права» як змістовно-динамічної 

властивості права, яка відображає його суспільну корисність та характеризує 

процес його поширення на суспільні відносини, викликаючи їх трансформацію, 

що підлягає виміру шляхом застосування відповідної системи критеріїв з метою 

визначення переваг та недоліків правового впливу, обґрунтування шляхів його 

посилення; 

 формулювання поняття «ефективність права», що являє собою 

результативно-цільову властивість права, що зумовлена потребами й інтересами 

його суб’єктів, визначає націленість права на реалізацію суспільної корисності, 

характеризує результат його поширення на суспільні відносини, відображаючи 

соціальні наслідки дії права, що підлягає виміру шляхом застосування 

відповідної системи критеріїв з метою визначення переваг та недоліків таких 

соціальних наслідків, обґрунтування шляхів їх усунення, посилення або 

трансформації; 
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 підхід до формування критеріїв виміру дієвості та ефективності права 

складовими яких визначено: загальні критерії, які мають універсальний, 

рівнозначний характер та застосовуються для виміру дієвості права, як 

показника його поширення на суспільні відносини, та ефективності права, як 

показника результативності такого поширення; особливі критерії, що мають 

індивідуалізований характер та конкретизують окремо показники дієвості права 

та показники ефективності права, використання яких дозволить конкретизувати 

особливості процесу поширення права на суспільні відносини та результату 

такого поширення; 

 класифікацію факторів дієвості та ефективності права шляхом 

уніфікації її критеріїв в залежності від: сфери життєдіяльності суспільства 

(соціальні, економічні, політичні, зовнішні, внутрішні (загальнодержавні, 

регіональні, місцеві, локальні) та ін.); характеру впливу (довготривалі, 

короткотривалі, надзвичайні, негативні, позитивні, приватні, публічні та ін.); 

дістали подальшого розвитку: 

 положення про переваги та функціональну недостатність концепцій 

юснатуралізму, позитивізму та соціологічного типу праворозуміння для пізнання 

дієвості й ефективності права крізь призму їх порівняльно-правових аспектів; 

 положення про доктринальні підходи до розуміння дієвості та 

ефективності права, які узагальнено в межах: 1) діяльнісно-функціонального 

підходу, що пов’язує розуміння дієвості права з відповідними його функціями, 

які реалізуються за допомогою юридично значимої діяльності, а ефективність 

права – з його дією, особливим станом поширеності норм права на суспільні 

відносини, який відображає досягнення того чи іншого правового ефекту або 

його недосягнення; 2) інструментально-вимірного підходу, який визначає 

дієвість права як засіб виміру процесу впливу права на об’єкт регулювання, що 

призводить до відповідних правових наслідків, а ефективність права – як засіб 

виміру стану досягнення або недосягнення мети права; 3) інтегративного 

підходу, який засновує розуміння дієвості та ефективності права на їх 

узагальнених ознаках, розкриваючи їх багатоаспектність, що дозволяє уявити їх 

природу та зміст, функціональне призначення, роль у функціонуванні правової 

сфери життєдіяльності суспільства, співвідношення з іншими поняттями 

юридичної науки тощо; 

 характеристика стану дієвості та ефективності права в сучасних умовах 

правового регулювання в Україні, що надана з точки зору існуючих переваг та 

недоліків: формалізації права, підготовки, розгляду та ухвалення правотворчих 

актів, їх подальшої промульгації (стан правотворчості); сприйняття і 

роз’яснення сутності та змісту права (стан правоінтерпретації); процесу та 

результату втілення правових норм і принципів права у правомірній поведінці 

суб’єктів права, що здійснюється у різних формах, зумовлених специфікою 
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правових норм, за допомогою встановлених засобів правового впливу на 

поведінку суб’єктів (стан реалізації права); 

 шляхи посилення дієвості та ефективності права в сучасних умовах 

правового регулювання в Україні, що узагальнено в межах: 1) доктринально-

стратегічного напряму, змістом якого є комплекс сталих, науково 

обґрунтованих, зумовлених потребами та інтересами суб’єктів права шляхів 

посилення процесу поширення права на суспільні відносини та підвищення його 

результативності, які визначають довгострокові цілі забезпечення суспільної 

корисності права; 2) оперативно-тактичного напряму, що являє собою комплекс 

поточних, зумовлених існуючими потребами та інтересами суб’єктів права 

шляхів посилення процесу поширення права на суспільні відносини та 

підвищення його результативності, які визначають короткострокові цілі 

забезпечення суспільної корисності права. 

 Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження обумовила 

теоретичну та практичну цінність роботи. 

 Наукова цінність полягає у тому, що висновки, сформульовані у роботі, 

логічно доповнюють і розвивають розділи теорії права, присвячені 

функціонуванню права та правовому регулюванню, процесу правотворчості, 

розвитку загальновизнаних правових стандартів та їх імплементації у 

національні правопорядки. Пропоновані положення також можуть стати 

основою подальших наукових розвідок у межах окремих галузей юридичної 

науки в частині дієвості та ефективності права. Крім того, результати 

дослідження можна використовувати у навчальному процесі при викладенні 

курсів теорії права та держави, порівняльного правознавства, конституційного 

права, у тому числі при підготовці лекцій, проведенні семінарських занять, 

написанні наукових праць із вказаної проблематики. 

 Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

виявляється у: 1) законотворчій діяльності – при вдосконаленні положень 

чинного законодавства України з метою посилення їх дієвості та ефективності; 

2) правозастосовній діяльності – з метою підвищення рівня практики поширення 

права на суспільні відносини та посилення його ефективності. 

5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, повнота опублікування результатів дисертації 

 Основні наукові результати дисертації висвітлені у 13 публікаціях, які 

повністю відображають зміст проведеного наукового дослідження, а також суть 

викладених у ньому практичних висновків та рекомендацій. За результатами 

наукових розвідок, дисертантом було опубліковані наступні наукові доробки. 
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Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

 

1. Почепцов Ю. В. Ефективність права як юридична категорія. Право і 

суспільство. 2018. № 2. Ч. 2. С. 39–45. 

2. Почепцов Ю. В. Порівняльно-правові аспекти дії та ефективності права 

як пізнавальна складова правової аналітики. Альманах права. Правова 

аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. 2018. Вип. 9. С. 257–261. 

3. Почепцов Ю. В. Пізнавальний потенціал сучасних типів 

праворозуміння для дослідження теоретико-правових аспектів дієвості та 

ефективності права. Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове видання. 

2018. № 6. С. 49–52. URL : http://www.pap.in.ua/6_2018/11.pdf (дата звернення: 

23.05.2019 р.).  

4. Почепцов Ю. В. Історія становлення та розвитку наукових уявлень про 

ефективність права. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 6. 

Т. 1. С. 49–54. 

5. Почепцов Ю. В. Фактори дієвості та ефективності права як умова його 

функціонування. Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: 

питання теорії та практики. 2019. Вип. 10. С. 232–236. 

6. Почепцов Ю. В. Ефективність і дієвість права: теоретико-правові 

основи критеріїв виміру. Jurnalul juridic national: Teorie si practica. 2019. № 3. 

Ч. 1. С. 33–36. 

7. Почепцов Ю. В. Стан і шляхи посилення дієвості та ефективності права 

в сучасних умовах правової інтеграції в Україні. Recht der Osteuropäischen 

Staaten. 2020. № 6. С. 34–41. 

 

 

Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

8. Почепцов Ю. В. Реалізація права як основа забезпечення реальності 

прав людини. Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського 

суспільства в Україні : зб. наук. праць за матер. круглого столу (м. Київ, 16 

грудня 2016 р.) / ред. кол. І. А. Грицяк та ін. К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. 

С. 157–161. 

9. Почепцов Ю. В. Теоретико-правові аспекти правовідносин як 

методологічна основа розуміння дієвості та ефективності права. Актуальні 

питання реформування правової системи : зб. матер. ХІV Міжнарод. наук.-

практ. конф. (м. Луцьк, 16–17 червня 2017 р.) / Уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : 

Вежа-Друк, 2017. С. 67–69. 
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10. Почепцов Ю. В. Категоріальний вимір ефективності права. Актуальні 

питання розвитку юридичної науки та практики : зб. матер. Міжнарод. наук.-

практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої Дню науки 

юридичного факультету (м. Київ, 18 травня 2018 р.). К. : ВПЦ «Київський 

університет, 2018. Т. 1. С. 138–139. 

11. Почепцов Ю. В. Шляхи посилення дієвості та ефективності права в 

сучасних умовах правового регулювання в Україні. Науковий потенціал та 

перспективи розвитку юридичної науки : тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. 

(м. Запоріжжя, 27–28 березня 2020 р.). Запоріжжя : ЗНУ. 2020. С. 9–13. 

12. Почепцов Ю. В. Критерії класифікації факторів дієвості та 

ефективності права та їх різновиди. Міжнародне та національне законодавство: 

способи удосконалення : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 3–

4 квітня 2020 р.). Дніпро : ДГУ, 2020. С. 32–36. 

13. Почепцов Ю. В. Загальні критерії виміру дієвості й ефективності права 

та їх характеристика. Правове регулювання суспільних відносин в умовах 

демократизації української держави : Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса, 10–11 квітня 2020 р.). Одеса : МГУ, 2020. С. 19–23. 

 Усі наукові публікації Почепцова Ю.В. відповідають вимогам п.11 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №167 від 06 березня 

2019 року. 

6. Структура дисертації, логіка викладу її основних частин та обсяг 

дисертаційного дослідження 

 Структура та обсяг дисертації обумовлені метою та завданнями 

дисертаційного дослідження. Робота складається із двох анотацій (українською 

та англійською мовами), вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у сім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 260 сторінок, з них 29 сторінок – список використаних 

джерел, що складається з 317 найменувань. 

7. Особистий внесок здобувача 

 Дисертація виконана Почепцовим Ю.В. самостійно. Усі сформульовані в 

ній положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. 

У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі положення новизни, що 

виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та 

опубліковані автором одноособово. 

8. Характеристика особистості здобувача 

Почепцов Юрій Володимирович народився 12 квітня 1971 року у місті 

Кременчук Полтавської області. З 1988 р. по 1991 р. проходив військову службу 



30 

 

в Радянській Армії. З 1991 р. по 1997 р. навчався на юридичному факультеті  

Одеського державного університету імені І.І. Мечнікова за спеціальністю 

«Правознавство», який закінчив у 1997 році та отримав диплом спеціаліста.  

З 1994 року по 2004 рік працював в ЗАТ «Укртатнафта» (м. Кременчук) на 

посадах юрисконсульта, заступника начальника юридичного управління, 

начальника юридичного управління. ЗАТ «Укртатнафта» –  найбільше в Україні 

підприємство з переробки нафти та виробництва нафтопродуктів. З 2004 р. по 

2007 р. працював начальником юридичного департаменту ЗАТ «Корпорація 

Енерготрансінвест» (м. Київ). З 2007 р. до цього часу працює помічником голови 

правління ПАТ «Укртатнафта» з правових питань.  

З 2017 року до цього часу директор Адвокатського об’єднання «Лекс 

Альянс» (м. Київ).    

 Із жовтня 2016 року по теперішній час є аспірантом відділу теорії держави 

і права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. 

 Вільно володіє англійською мовою.  

9. Оцінка мови та стилю дисертації 

 Дисертація написана з правильним вживанням юридичної та спеціальної 

термінології. Текстове подання матеріалів досліджень, наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечують легкість та доступність їх сприйняття і 

відповідають стилю науково-дослідної літератури. 

 

 За результатами попередньої експертизи дисертаційного дослідження, 

виконаного Почепцовим Ю.В., а також вивчення повноти публікації основних 

результатів дослідження: 

 

 

УХВАЛЕНО: 

 1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Почепцова Юрія Володимировича на тему: 

«Дієвість та ефективність права: порівняльно-правові аспекти». 

 2. Визнати, що за актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю, 

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація 

Почепцова Ю.В. є фундаментальним науковим дослідженням з актуальних 

питань, характеризується єдністю змісту, містить наукові результати, що мають 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення, що, своєю чергою, свідчить 

про особистий внесок здобувача у розвиток юридичної науки, зокрема доктрини 

вітчизняної правової теорії. Подане до захисту дисертаційне дослідження 

відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів 
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