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поданого на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 

щодо рекомендації для попереднього розгляду та захисту у разовій 

спеціалізованій вченій раді. Тема дисертаційного дослідження затверджена 

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

протокол № 2 від 31 січня 2019 року. 

 

 Слухали: 

 Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Менюк Д. О. по дисертації 

на тему «Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами у цивільному процесі України», що подана на здобуття ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». 

 Виступаючи, доповідач у першу чергу обґрунтувала актуальність теми 

дисертаційного дослідження та визначила його мету. 

 Так, актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена 

наступним:  

- по-перше, здійснення правосуддя завжди мало на меті забезпечення прав та 

свобод людини, а цивільний процес, як спосіб розгляду та вирішення широкого 

кола справ, потребує постійного вдосконалення. Тому актуальність теми полягає 

у необхідності теоретичного дослідження інститутів цивільного процесуального 

права; 

- по-друге, практичний аспект актуальності теми дисертації обумовлений 

визначенням перегляду судових рішень, як одного із механізмів забезпечення 

ефективності здійснення цивільного судочинства. Враховуючи необхідність 

покращення процедури перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному процесі України, важливим є 

комплексне наукове вивчення інституту перегляду судових рішень та подальші 

пропозиції щодо удосконалення цивільних процесуальних норм; 

- по-третє, актуальність дослідження також визначається реформуванням 

судоустрою в Україні та внесення відповідних змін до процесуальних кодексів. 

Так, недостатнє вивчення виключних обставин, як новели цивільного 

процесуального законодавства, свідчить про актуальність обраної теми. При 

цьому, комплексне теоретичне дослідження проваджень за нововиявленими або 

виключними обставинами дозволить забезпечити найефективнішу реалізацію 

процесуальних норм при перегляді судових рішень, що набрали законної сили, у 

цивільному процесі України. 

Вказаним обґрунтовується необхідність наукового дослідження та 

переосмислення перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами у цивільному процесі України. Тому метою дисертаційного 

дослідження є: визначити правову природу та сутність інституту перегляду 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному 

процесі України, вивчити цивільну процесуальну форму перегляду судових 
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рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а також запропонувати 

шляхи удосконалення процедури перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили, за нововиявленими або виключними обставинами. 

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

положення її наукової новизни та висновки проведеного дослідження. 

Після закінчення доповіді учасниками фахового семінару були поставлені 

наступні запитання до Менюк Д. О. 

Д.ю.н., с.н.с. Бабаскін Анатолій Юрійович: Поясніть, будь-ласка, у чому 

Ви вбачаєте внесок дослідження у розроблювану проблематику. 

Відповідь: Дякую за запитання. За результатами проведеного дослідження 

сформульовано певні положення, які віднесені до положень наукової новизни, 

які в узагальненому вигляді відображають внесок у розроблювану проблематику. 

Ці положення були структуровані на: ті, що сформульовані вперше; ті, які було 

удосконалено та ті, що дістали подальшого розвитку. Основними з них, вважаю, 

є наступні: 

- концептуально процедуру перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами необхідно інтерпретувати з урахуванням особливостей суб’єктів 

перегляду; характеристик судових рішень, які є об’єктом перегляду; мети 

перегляду судових рішень; 

- дається визначення права на перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, як міри можливої поведінки 

особи, обумовленого необхідністю забезпечення захисту своїх прав, свобод та 

інтересів, що передбачає ініціацію повторного судового розгляду цивільної 

справи за наявності достатніх підстав і в порядку, визначеному цивільним 

процесуальним законодавством; 

- перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами пропонується розглядати як інститут цивільного процесуального 

права, який складається із сукупності правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, які виникають під час перевірки наявності обставин, визначених 

цивільним процесуальним законодавством і перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили; 

- доводиться, що виключні обставини у цивільному судочинстві – це 

підстави, визначені цивільним процесуальним законодавством, сукупність умов 

щодо яких повинна бути підтверджена судовим рішенням національних судів 

або рішенням міжнародної судової установи, та є підставою для перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили; 

- критерієм поділу на нововиявлені та виключні обставини слід визначити 

ознаку обов’язкового підтвердження їх судовим рішенням; 
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- обґрунтовано забезпечення права на звернення до суду із заявою про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами 

особам, які не брали участі в розгляді, але питання про права, свободи, інтереси 

та (або) обов’язки якої вирішив суд після апеляційного та (або) касаційного 

оскарження; 

- аргументовано включення до елементів змісту права на справедливий суд 

право на перегляд судового рішення, що набрало законної сили. 

Д.ю.н., с.н.с. Сімутіна Яна Володимирівна: З Вашого виступу стало 

зрозуміло, що в роботі Вами проведено аналіз історіографічних та 

методологічних аспектів наукового дослідження. У зв’язку з цим виникає 

запитання, як Ви можете охарактеризувати сучасний стан наукового дослідження 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а 

також які дисертації, присвячені цій проблематиці, Вами досліджувались? 

Відповідь: Дякую за запитання. Сучасний стан наукового дослідження 

перегляду судових рішень, у тому числі, тих, що набрали законної сили, у 

цивільному процесі переважає щодо апеляційного та касаційного оскарження. 

Також варто зазначити, що до змін, внесених до процесуальних кодексів у межах 

останньої судової реформи, дослідженню здебільшого підлягали нововиявлені 

обставини, а також перегляд судових рішень у зв’язку із нововиявленими 

обставинами. Так, перегляд у зв’язку із нововиявленими обставинами є 

предметом дослідження таких вчених як: І. В. Андронов, І. О. Ізарова, О. В. 

Колобродова, Г. П. Тимченко, О. С. Ткачук та інших. При цьому, дисертація І. В. 

Бондар «Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами» спеціально 

присвячена науково-теоретичним аспектам за тематикою цього дослідження. 

Водночас, має місце недостатнє вивчення виключних обставин у цивільному 

процесі України. Деякі напрацювання є у представників господарського 

процесуального права, зокрема, Ніколенко Л. М., Зятіної Д. В. Однак, 

незважаючи на те, що підстави для перегляду, віднесені наразі законодавцем до 

виключних обставин, раніше розглядались як нововиявлені, необхідним 

залишається теоретичне вивчення категорії «виключні обставини» та її подальше 

дослідження у межах цивільного процесуального права. 

Д.ю.н., с.н.с. Сімутіна Яна Володимирівна: У своєму виступі Ви також 

зазначаєте про практичне значення результатів наукового дослідження, зокрема 

стосовно удосконалення цивільних процесуальних норм, що регулюють перегляд 

судових рішень. Чи проаналізовано Вами статистичні дані щодо кількості справ 

у цивільних судах, які переглядаються за нововиявленими або виключними 

обставинами? 

Відповідь: Дякую за запитання. Так, з метою надання пропозицій щодо 

удосконалення здійснення процедури перегляду судових рішень, у межах 

дослідження було проаналізовано судові рішення щодо перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами. Окрім цього, на підставі 



5 

 

інформації із звітів судів першої інстанції про розгляд справ у порядку 

цивільного судочинства, а також звітів судів апеляційної інстанції при розгляді 

апеляційних скарг у порядку цивільного судочинства, наданих Державною 

судовою адміністрацією України, за 2018 та 2019 роки, а також з інших джерел 

за 2020 рік, було наведено дані щодо кількості заяв про перегляд за кожної 

нововиявленої та виключної обставини. На підставі цього, було зроблено 

висновок, що найчисельнішою підставою для перегляду є нововиявлена 

обставина, передбачена п. 1 ч. 2 ст. 423 ЦПК України, що обумовлено 

відсутністю обов’язкового підтвердження такої обставини судовим рішенням. 

К.ю.н., с.н.с. Венецька Марина Віталіївна: На підставі проаналізованих 

судових рішень за нововиявленими обставинами, чи можна зробити висновок, 

що наявність нововиявленої обставини обов’язково буде мати наслідком 

ухвалення іншого судового рішення? 

Відповідь: Дякую за запитання. Наявність нововиявлених обставин не 

обов’язково свідчить про ухвалення нового рішення у справі, оскільки не завжди 

такі обставини впливають на вирішення справи по суті. Однак, при розгляді 

заяви про перегляд за нововиявленими обставинами, суд має насамперед 

з’ясувати наявність або відсутність підстав для перегляду судового рішення, а 

при наявності, переглянути його із врахуванням таких обставин. На жаль, 

подекуди суди доходять передчасного висновку про відсутність нововиявлених 

обставин ще на етапі вирішення питання про відкриття провадження у справі. 

Для вирішення цієї проблематики було запропоновано розглядати перегляд за 

нововиявленими або виключними обставинами як самостійне провадження, що 

має наступні стадії: відкриття провадження у справі за нововиявленими або 

виключними обставинами; підготовка справи до судового розгляду; розгляд 

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами; ухвалення рішення. Окрім цього, за відповідним зверненням особи 

також можна виділити факультативні стадії перегляду судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами: апеляційне оскарження; 

касаційне оскарження та/або поворот виконання у випадках та порядку, 

визначених цивільним процесуальним законодавством. 

Після відповідей на запитання учасників фахового семінару було озвучено 

висновок наукового керівника, доктора юридичних наук, старшого наукового 

співробітника Тимченка Г. П. 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, Тимченко Г. П. відзначив наступне.  

Дисертаційне дослідження Менюк Дарини Олегівни на тему «Перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному 
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процесі України» присвячене актуальній для вітчизняної юридичної науки і 

практики тематиці та стосується важливого інституту цивільного 

процесуального права.  

Існування різних форм перегляду судових рішень покликано насамперед 

досягти завдань цивільного судочинства з метою ефективного захисту прав, 

свобод та інтересів осіб. Перегляд судових рішень, що набрали законної сили, 

має неабияке значення для забезпечення ухвалення законного та обґрунтованого 

рішення. Водночас, досвід правотворчості та правозастосування у сфері 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, 

засвідчує недоліки судових процедур та обумовлює необхідність активізації 

наукових досліджень щодо перегляду судових рішень, що набрали законної 

сили, за таких підстав та подальше напрацювання пропозицій щодо практичного 

вирішення таких питань. Тому актуальність тематики дисертації Менюк Д. О. не 

викликає сумніву, оскільки має сучасний, практично та теоретично витребуваний 

характер. 

Виконані аспірантом індивідуальні плани наукової роботи та навчання 

засвідчили, що Менюк Д. О. зарекомендувала себе як перспективна дослідниця, 

яка на основі акумульованих знань спроможна 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 виявила себе як дослідниця, яка 

володіє іноземною мовленнєвою компетенцією на високому рівні.  

Наукова робота Менюк Д. О. підготовлена самостійно, має аналітичний 

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

питання теорії та практики перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному судочинстві. Зауваження наукового 

керівника 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, Тимченко Г. П. констатував, що виконана робота є 

завершеною науковою працею, у якій отримані нові науково аргументовані 

результати. Відтак, дисертаційне дослідження Менюк Д. О. відповідає вимогам, 

встановленим чинним законодавством України у сфері вищої освіти, тому 

рекомендується до захисту, а Менюк Д. О. заслуговує на присудження наукового 

ступеню доктора філософії за спеціальністю «081 – Право». 

Після цього, слово було надано рецензентам наукової праці. 

Доктор юридичних наук, професор Пархоменко Наталія Миколаївна 

зауважила, що тематика представленого до рецензування дисертаційного 

дослідження Менюк Д. О. на тему: «Перегляд судових рішень за 
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нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України» 

визначається високим ступенем актуальності, оскільки задля забезпечення 

ефективного розгляду та вирішення цивільних справ необхідним є пошук шляхів 

удосконалення цивільних процесуальних норм та їх належного застосування при 

здійсненні судочинства. Так, актуальність обраної теми виходить із завдань 

цивільного судочинства: справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд 

цивільних справ із метою ефективного захисту порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів, фізичних осіб, прав та інтересів 

юридичних осіб, а також інтересів держави. Відповідні завдання та мета 

цивільного судочинства є проявом права кожного на справедливий суд у 

розумінні ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що 

визнається Україною міжнародним стандартом здійснення правосуддя.  

Реформування судоустрою засвідчує прагнення України покращити 

цивільні процесуальні інститути. Деякі новели процесуального законодавства, 

зокрема щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами, вимагають, наразі, особливої уваги, зважаючи на необхідність 

уникнення процесуальних недоліків розгляду і вирішення цивільних справ. 

Так, дисертаційне дослідження Менюк Д. О. є кваліфікованою науковою 

працею, у якій запропоновано нові теоретичні узагальнення та пропозиції щодо 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у 

цивільному процесі України. Такий підхід дозволив сформулювати мету і 

завдання дослідження та обґрунтувати висновки, яким притаманні необхідні 

ознаки новизни. 

Менюк Д. О. поставила перед собою мету, що полягає у визначенні правової 

природи та сутності інституту перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, охарактеризувати процесуальну форму перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України та 

запропонувати шляхи удосконалення перегляду судових рішень, що набрали 

законної сили, за нововиявленими або виключними обставинами. 

Ознайомлення зі змістом дисертації дає підстави для висновку, що її автору 

вдалося досягти поставленої мети, а визначені завдання, зокрема дослідити 

історичні етапи становлення та розвитку перегляду судових рішень у цивільному 

процесі України (підрозділ 1.1.); визначити перегляд судових рішень, що 

набрали законної сили, як одного із елементів змісту права на справедливий суд 

(підрозділ 1.2.); окреслити теоретичні основи перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України 

(підрозділ 1.3.); охарактеризувати перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами у цивільному процесі України (підрозділ 2.1.); з’ясувати поняття 

виключних обставин та визначити їх особливості (підрозділ 2.2.); розкрити 

процесуальну форму провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами (підрозділ 2.3.); проаналізувати норми чинного цивільного 
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процесуального законодавства, що регулюють перегляд судових рішень за 

нововиявленими обставинами (підрозділ 3.1.); розглянути особливості 

процедури перегляду судових рішень за виключними обставинами у цивільному 

процесі (підрозділ 3.2.); сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації 

щодо удосконалення чинного цивільного процесуального законодавства України 

у сфері перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами (підрозділи 3.3.),  виконані успішно. 

Дисертант виявила належний рівень знань юридичної літератури, 

нормативно-правових актів, окреслила низку дискусійних питань у сфері 

перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими або 

виключними обставинами, а також визначила проблеми, що підлягають 

теоретичному осмисленню і відповідному їх вирішенню. Дослідження базується 

на комплексному, системному підході до проблеми перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами, характеризується відповідним 

рівнем наукових узагальнень та висновків. 

Структура дисертації обумовлена метою і предметом дослідження. 

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків.  

Наукова новизна одержаних результатів (наукових положень, теоретичних 

узагальнень, висновків та пропозицій) обумовлюється  актуальністю теми 

дослідження. Загалом, наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що 

вона є першим у вітчизняній науці спеціальним комплексним дослідженням 

щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами у цивільному процесі України. Положення наукової новизни 

отриманих результатів автором структуровано на ті, що отримані вперше, ті, що 

удосконалено, а також ті, що дістали подальшого розвитку. Найбільш важливе 

значення з теоретичної та практичної точок зору мають положення наукової 

новизни, що стосуються: 

1) визначення періодизації розвитку перегляду судових рішень у цивільному 

процесі України; 

2) інтерпретації особливостей процедури перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами, враховуючи суб’єктів перегляду, характеристик 

судових рішень як об’єкта перегляду, підстав і цілей перегляду;  

3) формулювання стадій перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, як здійснення цивільних процесуальних дій, 

спрямованих на порушення перегляду, підготовку до розгляду, встановлення 

факту наявності чи відсутності підстави для перегляду і ухвалення відповідного 

судового рішення, а також виділення факультативних стадій; 

4) обґрунтування визначення права на перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, як міри можливої поведінки 

особи, обумовленого необхідністю забезпечення захисту своїх прав, свобод та 
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інтересів, що передбачає ініціацію повторного розгляду цивільної справи за 

наявності достатніх підстав і в порядку, визначеному цивільним процесуальним 

законодавством; 

5) пропозиція розглядати перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами як інститут цивільного процесуального права, що 

складається із сукупності правових норм, які регулюють суспільні відносини під 

час перевірки наявності обставин, визначених цивільним процесуальним 

законодавством і перегляду судового рішення, що набрало законної сили; 

6) авторського визначення виключних обставин як обставин, визначених 

цивільним процесуальним законодавством, сукупність умов щодо яких повинна 

бути підтверджена судовим рішенням національних судів або рішенням 

міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана на території України, та 

є підставою для перегляду судового рішення, що набрало законної сили; 

7) положення щодо відсутності судової помилки, як підстави для перегляду 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами; 

8) визначення необхідності у виділенні цивільних процесуальних норм, що 

регулюють перегляд за нововиявленими або виключними обставинами в 

окремий розділ Цивільного процесуального кодексу України; 

9) обґрунтування нововиявлених обставин як істотних для справи підстав 

для перегляду судового рішення, про які учаснику стало відомо після набрання 

судовим рішенням законної сили; 

10) визнання критерієм поділу на нововиявлені та виключні обставини 

ознаку обов’язкового їх підтвердження судовим рішенням; 

11) надання права на звернення до суду із заявою про перегляд судового 

рішення за нововиявленими або виключними обставинами особам, які не брали 

участі у розгляді справи, але питання про права, свободи та (або) обов’язки якої 

вирішив суд, після апеляційного та (або) касаційного оскарження; 

12) визначення поняття права на справедливий суд через включення до його 

змісту права на перегляд судового рішення, що набрало законної сили. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи полягає у 

тому, що сформульовані висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

науково-дослідній сфері – для подальшого дослідження теоретичних і 

практичних проблем перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними ознаками;  правотворчій діяльності – для удосконалення цивільного 

процесуального законодавства із перегляду судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами з урахуванням міжнародних стандартів здійснення 

судочинства; правозастосовній діяльності – для удосконалення судової практики 

при перегляд за нововиявленими або виключними обставинами; навчальному 

процесі – при викладанні нормативних дисциплін «Цивільний процес», 

спеціального курсу «Перегляд судових рішень у цивільному процесі України», 
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при підготовці навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників, 

підручників, практикумів із зазначених дисциплін. 

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

послідовно і обґрунтовано розкрила особливості перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами, а також звернула увагу на 

проблеми судової практики та запропонувала шляхи їх вирішення. 

Розділ 1 «Теоретичні аспекти інституту перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України» 

складається із трьох підрозділів. Зокрема,  у першому автором ґрунтовно 

проаналізовано історію становлення перегляду судових рішень у цивільному 

процесі та виділено його етапи відповідно до розвитку цивільного процесу. У 

другому визначено, що право на перегляд судового рішення, що набрало 

законної сили, є одним із елементів права на справедливий суд (с. 55), тому 

перегляд можна розглядати як принцип (засаду) здійснення цивільного 

судочинства та гарантію цивільного процесу. У третьому розділі автором 

розглянуто особливості перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами, серед яких виділено суб’єктний склад, ознаки судового рішення як 

об’єкта перегляду, а також підстави і мету перегляду.  

Розділ 2 «Загальні положення про нововиявлені та виключні обставини у 

цивільному процесі України» складається з трьох підрозділів та присвячений 

аналізу нововиявлених та виключних обставин із огляду на доктринальні підходи 

та особливості, визначені чинним цивільним процесуальним законодавством. 

Також, охарактеризовано загальну процедуру перегляду за нововиявленими або 

виключними обставинами. 

Зважаючи на особливості нововиявлених та виключних обставин автором 

підтримано інший, ніж визначено чинним цивільним процесуальних 

законодавством поділ на нововиявлені або виключні обставини, в основу якого 

покладено підтвердження таких обставин судовим рішенням (с. 127).      

Розділ 3 «Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими та 

виключними обставинами у цивільному процесі України» також складається з 

трьох підрозділів, які стосуються практичних засад перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. Враховуючи судову практику, з 

метою удосконалення цивільного процесуального законодавства, автором 

запропоновано законодавчі зміни, що дозволить забезпечити максимальну 

ефективність процедури перегляду судового рішення, що набрало законної сили 

(с.193-194). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, є досить високим, пропозиції розроблено на 

належному науково-теоретичному рівні з урахуванням виявлених проблем 

правозастосування і спрямовано на забезпечення правової визначеності 

процесуальних норм щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або 
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виключними обставинами у цивільному процесі України та єдності 

правозастосовної практики.    

У дисертаційній роботі використана достатня для виконання поставлених 

завдань джерельна база дослідження, наявні посилання на відповідні джерела 

інформації при використанні ідей, розробок, тверджень інших авторів, 

дотримано вимоги законодавства про захист авторських прав, надано достовірну 

інформацію про результати наукової діяльності. У роботі не виявлено ознак 

академічного плагіату. 

Однак, при підготовці дисертанта до захисту дисертації варто звернути 

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

1. Цінним для роботи було б узагальнення зарубіжного досвіду перегляду 

судових рішень, що набрали законної сили, для визначення міжнародних 

стандартів здійснення правосуддя цій сфері. 

2. Запропоноване автором визначення виключних обставин у цивільному 

процесі виходить із поняття «обставина», що дублює вказану категорію. 

Зважаючи на те, що виключні обставини є новелою цивільного процесуального 

законодавства, їх визначення підлягає подальшому доопрацюванню. 

3. Потребує додаткового обґрунтування позиція автора щодо визначення у 

цивільному процесуальному законодавстві категорії для перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами. Так, автором 

здійснюється аналіз термінів, запропонованих у науці цивільного 

процесуального права, проте не наводиться власний (с. 57). У цьому аспекті, 

автору доцільно було б висловити особисте бачення та обґрунтування щодо 

можливих варіантів окреслення вказаної категорії. 

Попри висловлені зауваження зазначу, що вони не зачіпають 

концептуальних положень дисертації Д. О. Менюк, оскільки в своїй більшості 

стосуються дискусійних питань, не зменшують належного науково-теоретичного 

рівня проведеного дослідження і не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційної роботи та на її наукову та практичну цінність. 

Вважаю, що дисертаційне дослідження Д. О. Менюк на тему: «Перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному 

процесі України» 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 року № 167.  

Дисертація Менюк Д. О. на тему: «Перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України» 
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може бути рекомендована до захисту на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

Доктор юридичних наук, професор Батанов Олександр Васильович 

відзначив, що дисертаційне дослідження перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України 

слід вважати актуальним як у теоретичному, так і практичному аспектах. Як 

правова держава,  закріпивши у ст. 55 Конституції України право кожного на 

судовий захист, Україна ставить своїм завданням забезпечення прав, свобод та 

законних інтересів людини і громадянина. Разом із тим, про забезпечення цього 

права можна вести мову тоді, коли суд ухвалює законне, обґрунтоване та 

справедливе рішення. Саме тому необхідна практична реалізація механізмів 

забезпечення правосуддя. Зважаючи на це, дослідження інституту перегляду 

судових рішень продовжує залишатись актуальним задля ефективності 

здійснення цивільного судочинства. Окрім цього, останні зміни до 

процесуальних кодексів, обумовили потребу у дослідженні новел цивільного 

процесуального законодавства. 

Що до ступеню обґрунтованості та достовірності наукових положень і 

висновків, сформульованих у дисертаційному дослідженні було зазначено, що 

дисертація Менюк Д. О. базується на комплексному, системному підході до 

дослідження перегляду за нововиявленими або виключними обставинами, що 

дозволило зробити висновок про досягнення мети та завдань наукової роботи.  

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків, які об’єднані теоретично виваженою 

концепцією. Наукові напрацювання дисертації, які становлять основу висновків 

та новизни роботи, відзначаються аргументованістю та послідовністю. 

Авторкою використано ґрунтовну джерельну базу, що свідчить про 

достатність для виконання поставлених завдань дослідження. У дисертаційній 

роботі наявні посилання на відповідні джерела інформації при використанні ідей, 

розробок, тверджень інших авторів, дотримано вимоги законодавства про захист 

авторських прав. У роботі не виявлено ознак академічного плагіату.  

Зокрема, Менюк Д. О. виявила належний рівень знань юридичної 

літератури, нормативно-правових актів, окреслила низку дискусійних питань у 

сфері перегляду судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими 

або виключними обставинами, що дозволило повно узагальнити наявні наукові 

розробки, що стосуються різних аспектів становлення та розвитку об’єкта 

дослідження. 

Стосовно новизни наукових результатів дисертації та їх значення, 

насамперед варто зазначити, що наукова новизна одержаних результатів 

обумовлюється актуальністю теми дослідження та його значенням як першого 

комплексного дослідження перегляду судових рішень за нововиявленими або 
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виключними обставинами у цивільному судочинстві. У дисертаційній роботі 

сформульовано й обґрунтовано наступні наукові положення:  

вперше: 

1) визначено, що прийнята періодизація державності та обумовлені нею 

етапи становлення національного цивільного судочинства лише частково 

дозволяє простежити за інституційним розвитком процедури оскарження та 

перегляду судових рішень, а тому його розвиток необхідно розглядати з огляду 

на етапи формування загальноєвропейської цивільної правової процедури, 

починаючи від Статутів Великого князівства Литовського, Прав, за якими 

судиться малоросійський народ, Російського та Австрійського Статутів 

цивільного судочинства, які передбачали специфічні форми перегляду судових 

рішень; 

2) встановлено, що радянський період розвитку цивільного процесуального 

законодавства характеризується відсутністю послідовності у способах 

оскарження судових рішень; 

3) зазначено, що концептуально процедури перегляду за нововиявленими 

або виключними обставинами необхідно інтерпретувати з урахуванням 

особливостей суб'єктів перегляду; характеристик рішень, постанов чи ухвал 

суду, які є об'єктом перегляду; підстав і цілей ініціації, спрямованих на 

забезпечення повноти і всебічності судового розгляду цивільної справи; 

4)  наголошено, що у межах процесуальної форми перегляду судових рішень 

за нововиявленими або виключними обставинами слід виділяти стадії здійснення 

цивільних процесуальних дій, спрямованих на порушення перегляду, підготовку 

цивільної справи до судового розгляду та встановлення фактів наявності чи 

відсутності розглянутих обставин і прийняття на цій основі нового судового 

рішення; 

5) дається визначення права на перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, як міри можливої поведінки 

особи, обумовленого необхідністю забезпечення захисту своїх прав, свобод та 

інтересів, що передбачає ініціацію повторного судового розгляду цивільної 

справи за наявності достатніх підстав і в порядку, визначеному цивільним 

процесуальним законодавством; 

6) запропоновано розглядати перегляд судових рішень за нововиявленими 

або виключними обставинами як інститут цивільного процесуального права, 

який складається із сукупності правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, які виникають під час перевірки наявності обставин, визначених 

цивільним процесуальним законодавством і перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили; 

7) обґрунтовано, що виключні обставини у цивільному судочинстві – це 

обставини, визначені цивільним процесуальним законодавством, сукупність 

умов щодо яких повинна бути підтверджена судовим рішенням національних 
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судів або рішенням міжнародної судової установи, та є підставою для перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили; 

отримали подальший розвиток положення щодо: 

8) відсутності судової помилки, як підстави для перегляду судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинам; 

9) необхідності розробки окремого розділу Цивільного процесуального 

кодексу України, що врегульовує перегляд за нововиявленими або виключними 

обставинами, з огляду на відокремленість від перегляду судових рішень в 

апеляційному та касаційному порядках; 

10) визначення поняття нововиявлених обставин, як істотних для справи 

підстав для перегляду судового рішення, про які учаснику справи стало відомо 

після набрання судовим рішенням законної сили; 

11) зміна критерію поділу на нововиявлені та виключні обставини, в основу 

якого покладено ознаку обов’язкового підтвердження їх судовим рішенням; 

12) аргументовано право на звернення до суду із заявою про перегляд 

судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами особам, які 

не брали участі в розгляді, але питання про права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки якої вирішив суд  після апеляційного та (або) касаційного оскарження; 

також удосконалені положення щодо: 

13) поняття права на справедливий суд за рахунок включення до його змісту 

права на перегляд судового рішення, що набрало законної сили;  

14) ознак нововиявлених обставин (істотність, невідомість про них 

учасникам справи на момент розгляду справи) та умови їх використання, як 

підстави для перегляду судового рішення. 

Дисертаційне дослідження також має безпосереднє практичне значення. 

Зокрема, отримані авторкою наукові результати можуть бути використані у 

науковій діяльності з метою подальшого дослідження перегляду судових рішень 

за нововиявленими або виключними ознаками у цивільному процесі України; 

діяльності органів державної влади при розробці законопроектів, що стосуються  

удосконалення процесуальних норм, а також судових органів для забезпечення 

належної практики перегляду за нововиявленими або виключними обставинами. 

Окрім цього, положення дисертації можуть бути застосовані при підготовці 

підручників і навчальних посібників з цивільного процесуального права, при 

розробці та викладанні спецкурсів, інших дисциплін, які стосуються цивільного 

процесу. 

Таким чином, результати дослідження засвідчують, що наукові положення і 

висновки дисертації містять новизну, є науковими за змістом, достовірними та 

належно обґрунтованими. Пропозиції розроблено з урахуванням виявлених 

проблем правозастосування і спрямовано удосконалення процедури перегляду 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у цивільному 

процесі України та єдності правозастосовної практики.    
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Позитивно оцінюючи дисертаційне дослідження, необхідно звернути увагу 

авторки на дискусійні моменти дисертаційного дослідження, які потребують 

обґрунтування та уточнення. 

По-перше, авторкою запропоновані зміни, які полягають у віднесенні норм, 

що регулюють перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами, в окремий розділ Цивільного процесуального кодексу України (с. 

75). Однак, вказані зміни можуть призвести до обтяження ЦПК України, що 

матиме наслідком ускладнення правозастосування процесуальних норм при 

перегляді за нововиявленими або виключними обставинами. З огляду на це, 

потребує додаткового обґрунтування доцільності таких змін, оскільки глава 

щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами наразі міститься у Розділі 5 ЦПК України під назвою «Перегляд 

судових рішень». 

По-друге, при аналізі цивільної процесуальної форми перегляду за 

виключними обставинами, авторкою досліджуються, зокрема, кримінально-

правові норми, процедура звернення особи до Конституційного Суду України, а 

також порядок звернення до Європейського суду з прав людини (с. 174-176; с. 

180-181). Враховуючи це, необхідним є обґрунтування доречності вивчення 

вказаного у сфері перегляду судових рішень за виключними обставинами у 

цивільному судочинстві. 

Разом із тим, наведені зауваження слід вважати напрямками для посилення 

наукової позиції авторки, які не зменшують належного рівня проведеного 

дослідження та не впливають на загальну позитивну оцінку теоретичного та 

практичного значення дисертації. 

Загалом, дисертація Менюк Д. О. на тему: «Перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України» 

містить обґрунтовані та достовірні результати, які у сукупності вирішують 

поставлене наукове завдання та досягають мети дисертаційного дослідження. 

Дисертація також є дослідженням, що містить положення наукової новизни, 

відповідає вимогам нормативних документів МОН України щодо присудження 

наукових ступенів та може бути рекомендована до захисту на здобуття освітньо-

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право». 

Д.ю.н., с.н.с. Бабаскін Анатолій Юрійович, при обговоренні результатів 

проведеного Менюк Д. О. дослідження, наголосив на актуальності теми, з огляду 

на важливість забезпечення права на справедливий суд та в умовах 

реформування судочинства, у тому числі цивільного. На думку Бабаскіна А. Ю., 

автору вдалося комплексно дослідити як теоретичні, так і практичні питання 

стосовно перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами у цивільному процесі. Також, було зауважено, що Менюк Д. О. 

працювала в частині апробації отриманих наукових висновків та практичних 



16 

 

результатів, а тому пропонована до уваги дисертаційна робота є повноцінною 

кваліфікаційною науковою працею. 

Д.ю.н., с.н.с. Сімутіна Яна Володимирівна, також зауважила, що 

актуальність теми дисертаційного дослідження повністю розкрита як у тексті 

дисертації, так і під час виступу на фаховому семінарі. На думку Сімутіної Я. В., 

актуальність теми дисертаційної роботи безсумнівно полягає у практичних 

напрацюваннях щодо вдосконалення цивільних процесуальних норм та їх 

подальшому застосуванні при перегляді судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами при здійсненні цивільного судочинства. Наголошено, 

що дисертація Менюк Д. О. на тему: «Перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України» 

відповідає вимогам, які пред’являються до дисертації, та може бути 

рекомендована до разової спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду 

і захисту на здобуття ступеня доктора філософії. 

  

 

ВИСНОВОК 

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

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Менюк Дарини Олегівни на тему: «Перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі 

України», 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 

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

науковими програмами, планами та темами.  

 Зокрема, актуальність обраної для дисертаційного дослідження теми 

обумовлена необхідністю теоретичного вивчення цивільних процесуальних 

інститутів, з огляду на те, що здійснення правосуддя має на меті насамперед 

захист прав та свобод людини. Своєю чергою, встановлення можливості 

перегляду за певних підстав сприяє ухваленню справедливих та обґрунтованих 

рішень із урахуванням усіх обставин справи. Так, перегляд судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами є ефективним механізмом 

забезпечення правосуддя, який потребує комплексного наукового вивчення та 

подальшого законодавчого удосконалення. 

Підтверджує високий рівень актуальності теми дисертації її практичне 

значення, розробка якої в сучасних умовах реформування судоустрою в Україні 

зумовили нагальну потребу дослідження нових інститутів й процесуальних 
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категорій, оскільки зміни до процесуального законодавства викликає питання 

щодо практичного застосування норм при розгляді цивільних справ та шляхів 

удосконалення цивільних процесуальних процедур.  

Актуальність теми дисертації доводиться також проблемами, що існують у 

судовій практиці, при перегляді судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами. Так, для належного рівня реалізації процесуальних 

норм необхідне комплексне теоретичне та практичне дослідження проблематики 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами дозволить 

забезпечити найефективніший перегляд судових рішень, що набрали законної 

сили, у цивільному процесі України. 

Менюк Д. О. вірно визначає зв’язок своєї дисертаційної роботи з 

актуальними на сьогодні науковими програмами, планами та темами. 

Проблематика дослідження здійснювалась у межах планової теми відділу 

проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і 

права ім. В. М. Корецького НАН України «Проблеми гармонізації цивільного 

законодавства України із законодавством Європейського Союзу» (номер 

державної реєстрації 0115U002136). 

2. Мета і завдання дисертаційного дослідження 

 Метою дослідження є визначення правової природи та сутності інституту 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у 

цивільному процесі; характеристика процесуальної форми перегляду судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а також виявлення 

недоліків й обґрунтування пропозицій щодо удосконалення перегляду судових 

рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими або виключними 

обставинами у цивільному процесі України. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання дисертаційного 

дослідження: 

- окреслити історичні етапи становлення та розвитку перегляду судових 

рішень у цивільному процесі України; 

- визначити перегляд судових рішень, що набрали законної сили, як одного 

із елементів змісту права на справедливий суд; 

- окреслити теоретичні основи перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України; 

- розкрити процесуальну форму проваджень за нововиявленими або 

виключними обставинами при перегляді судових рішень, що набрали законної 

сили, у цивільному процесі України; 

- охарактеризувати перегляд судових рішень за нововиявленими 

обставинами у цивільному процесі України з огляду на доктринальні підходи та 

стан судової практики; 
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- з’ясувати поняття виключних обставин та визначити особливості 

перегляду судових рішень за виключними обставинами з точки зору 

теоретичного та практичного аспектів; 

- проаналізувати норми чинного цивільного процесуального законодавства, 

що регулюють перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами; 

- розглянути судову практику перегляду рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами та визначити практичні проблеми реалізації цивільних 

процесуальних норм у таких провадженнях; 

- сформулювати пропозиції стосовно внесення змін до Цивільного 

процесуального кодексу України, враховуючи вирішення теоретичних та 

практичних проблем щодо інституту перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

 

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. 

 Відповідно, об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

цивільному процесі України, стосовно перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами. 

Предметом дослідження є перегляд судових рішень у цивільному процесі 

України з огляду на норми цивільного процесуального законодавства й судову 

практику перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами. 

 Достовірність отриманих дисертантом наукових результатів 

забезпечується широким використанням комплексу загальнонаукових та 

спеціально-юридичних методів наукового пізнання. Використання у комплексі 

вказаного набору методів дозволило здійснити об’єктивний аналіз досліджуваної 

тематики. 

 Для вирішення поставленої у дисертації мети та обумовлених нею завдань, 

здобувачем було використано достатньо потужну теоретико-методологічну та 

емпіричну базу. Зокрема, науково-теоретичною основою дисертаційного 

дослідження стали, окрім названих, праці вітчизняних і зарубіжних науковців:    

І. В. Андронова, І. В. Бондар, О. А. Борисової, К. В. Гусарова, І. О. Ізарової, О. В. 

Колобродової, Р. К. Петручака, О. М. Резуненка, Л. О. Терехової, Г. П. Тимченка, 

О. С. Ткачука, М. Й. Штефана та інших. 

Емпіричну базу дослідження становлять літературні юридичні джерела 

вітчизняних та зарубіжних вчених, нормативно-правові акти України, офіційно 
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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 отриманих результатів полягає у комплексному 

дослідженні інституту перегляду судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами у цивільному процесі України на підставі 

теоретичного та практичного аспектів. Наукова новизна одержаних результатів 

конкретизується в наступних висновках, рекомендаціях та пропозиціях: 

вперше: 

- прийнята періодизація державності та обумовлені нею етапи становлення 

національного цивільного судочинства лише частково дозволяє простежити за 

інституційним розвитком процедури оскарження та перегляду судових рішень. 

Порядок оскарження судових рішень був не відомий раннім правовим джерелам. 

Його розвиток необхідно розглядати з огляду на етапи формування 

загальноєвропейської цивільної правової процедури, починаючи від Статутів 

Великого князівства Литовського, Прав, за якими судиться малоросійський 

народ, Російського та Австрійського Статутів цивільного судочинства, які 

передбачали специфічні форми перегляду судових рішень; 

- радянський період розвитку цивільного процесуального законодавства 

характеризується відсутністю наступності в способах оскарження судових 

рішень і пошуком їх відмінного від класичного змісту, що зумовило конструкції 

перегляду судових рішень в порядку касації, нагляду, у зв’язку з 

нововиявленими та винятковими обставинами; 

- концептуально процедури перегляду за нововиявленими або виключними 

обставинами необхідно інтерпретувати з урахуванням особливостей суб’єктів 

перегляду; характеристик рішень, постанов чи ухвал суду, які є об’єктом 

перегляду; підстав і цілей ініціації, спрямованих на забезпечення повноти і 

всебічності судового розгляду цивільної справи; 

- у рамках процесуальної форми перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами слід виділяти стадії здійснення 

цивільних процесуальних дій, спрямованих на порушення перегляду, підготовку 

цивільної справи до судового розгляду та встановлення фактів наявності чи 

відсутності розглянутих обставин і прийняття на цій основі нового судового 

рішення; 

- дається визначення права на перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, як міри можливої поведінки 

особи, обумовленого необхідністю забезпечення захисту своїх прав, свобод та 

інтересів, що передбачає ініціацію повторного судового розгляду цивільної 

справи за наявності достатніх підстав і в порядку, визначеному цивільним 

процесуальним законодавством; 
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- перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними 

обставинами пропонується розглядати як інститут цивільного процесуального 

права, який складається із сукупності правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, які виникають під час перевірки наявності обставин, визначених 

цивільним процесуальним законодавством і перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили; 

- доводиться, що виключні обставини у цивільному судочинстві – це 

обставини, визначені цивільним процесуальним законодавством, сукупність 

умов щодо яких повинна бути підтверджена судовим рішенням національних 

судів або рішенням міжнародної судової установи, та є підставою для перегляду 

судового рішення, що набрало законної сили; 

отримали подальший розвиток положення щодо: 

- відсутності судової помилки, як підстави для перегляду судового рішення 

за нововиявленими або виключними обставинам; 

- необхідності виділення цивільних процесуальних норм, що регулюють 

перегляд за нововиявленими або виключними обставинами в окремий розділ 

Цивільного процесуального кодексу України з огляду на його відокремленість 

від перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядках; 

- нововиявлених обставин, як істотних для справи підстав для перегляду 

судового рішення, про які учаснику справи стало відомо після набрання судовим 

рішенням законної сили; 

- критерію поділу на нововиявлені та виключні обставини, в основу якого 

покладено ознаку обов’язкового підтвердження їх судовим рішенням; 

- права на звернення до суду із заявою про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами особам, які не брали участі в 

розгляді, але питання про права, свободи, інтереси та (або) обов’язки якої 

вирішив суд після апеляційного та (або) касаційного оскарження; 

удосконалено: 

- поняття права на справедливий суд за рахунок включення до його змісту 

права на перегляд судового рішення, що набрало законної сили; 

- ознаки нововиявлених обставин (істотність, невідомість про них 

учасникам справи на момент розгляду справи) та умови їх використання, як 

підстави для перегляду судового рішення. 

 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 цивільне процесуальне право у частині 

перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними. Також 

дисертаційні напрацювання можуть використовуватись у подальших наукових 

дослідженнях у межах цивільного процесуального права.  



21 

 

 Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у можливості подальшого використання на законодавчому рівні окремих 

пропозицій, а також вдосконалення практичної реалізації перегляду судових 

рішень у цивільному судочинстві України. Окрім цього, напрацювання можуть 

бути використані у науково-дослідній роботі та у навчальному процесі, зокрема 

при вивченні курсу «Цивільний процес», а також спеціальних навчальних курсів 

«Перегляд судових рішень у цивільному процесі». 

5. Наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 

дисертації, повнота опублікування результатів дисертації 

 Основні наукові результати дисертації висвітлені у 11 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. 

Праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Менюк Д. О. Виключні обставини як новела цивільного процесуального 

законодавства України. Правова держава. 2019. Вип. 30. С. 465–473. 

2. Менюк Д. О. Уніфікація процедури перегляду судових рішень за 

нововиявленими або виключними обставинами у процесуальних кодексах 

України. Судова апеляція. 2019. № 1. С. 125–133. 

3. Менюк Д. О. Історія становлення та розвитку інституту перегляду 

судових рішень у цивільному процесі України. Часопис Київського університету 

права. 2019. № 4. С. 233–238.  

4. Менюк Д. О. Реалізація принципу об’єктивної істини при перегляді 

судових рішень у цивільному процесі України. Часопис Київського університету 

права. 2020. № 3. С. 223–227. 

5. Менюк Д. О., Сімутіна Я. В. Судове рішення як об’єкт перегляду за 

нововиявленими або виключними обставинами у цивільному процесі України. 

Держава і право. Юридичні і політичні науки: зб. наук. праць / Ін-т держави і 

права імені В. М. Корецького НАН України. Київ: Вид-во «Юридична думка», 

2020. Вип. 88. С. 89–98. 

 

Статті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових 

видань інших держав, які входять до ОЕСР та/або ЄС: 

6. Daryna Meniuk. Model of Review on Newly Discovered or Exceptional 

Circumstances in the Civil Proceedings of Ukraine. Krakowskie Studia Malopolskie. 

2020. No 2 (26). P. 183–195. 

Роботи, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Менюк Д. О. Перегляд судових рішень, що набрали законної сили, як 

гарантія цивільного процесу України. Актуальні проблеми економіки, обліку, 
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менеджменту та права: зб. тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф.: у 3 ч. (м. 

Полтава, 16 верес. 2020 р.) Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 3. С. 40–42. 

8. Менюк Д. О. Особливості перегляду судових рішень при встановленні 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, 

порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи у 

цивільному процесі. П’ятдесяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнар. 

наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Львів, 25 верес. 2020 р.). Львів. 2020. С. 52–55. 

9. Менюк Д. О. Особливість перегляду судового рішення при встановленні 

Конституційним Судом України неконституційності (конституційності) закону, 

іншого правого акта чи їх окремого положення у цивільному процесі України. 

Цінність права як найефективнішого регулятора суспільних відносин: матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 02–03 жовт. 2020 р.). Харків: 

Східноукраїнська наук. юрид. організація, 2020. С. 31–35. 

10. Менюк Д. О. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами 

за цивільним процесуальним законодавством України та Франції: порівняльний 

аналіз. Перспективні галузі наукових досліджень : динаміка та тренди: матеріали 

міжнар. студ. наук. конф. (м. Суми, 16 жовт. 2020 р.). Суми: Молодіжна наук. 

ліга, 2020. Т. 3. С. 53–54. 

11. Менюк Д. О. Преюдиція як умова для перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили. Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: 

вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. 

Харків, 20–21 листоп. 2020 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. 

С. 66–69. 

 Усі наукові публікації Менюк Д. О. 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 дев’ять 

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

дисертації становить 250 сторінок, з них 41 сторінка – список використаних 

джерел, що складається з 386 найменувань. 

7. Особистий внесок здобувача 
 Дисертація виконана Менюк Д. О. 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 
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виносяться на захист, та висновки, зроблені у цій дисертації, апробовані та 

опубліковані автором одноособово. 

8. Характеристика особистості здобувача 

Менюк Дарина Олегівна народилась 03 червня 1994 року у місті Києві. З 

2012 р. по 2016 р. навчалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

«Правознавство», який закінчила у 2016 році та отримала диплом бакалавра за 

спеціалізацією «Цивільне право».  

З 2016 р. по 2018 р. навчалась на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Право», 

який закінчила у 2018 році та отримала диплом магістра з відзнакою за 

спеціалізацією «Цивільне судочинство».  

 Із жовтня 2018 року по теперішній час є аспірантом відділу проблем 

цивільного, трудового і підприємницького 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 Менюк Д. О., а також вивчення повноти публікації основних 

результатів дослідження: 

 

УХВАЛЕНО: 

 1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації Менюк Дарини Олегівни на тему: «Перегляд 

судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами у 

цивільному процесі України». 

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

науковою та практичною цінністю здобутих результатів дисертація Менюк Д. О.  

є комплексним 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 цивільного 

судочинства. Подане до захисту дисертаційне дослідження відповідає 

спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах  
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