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НАУКОВІ ЗАХОДИ 

КРУГЛИЙ СТІЛ “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУДДІВСЬКОЇ ЕТИКИ” 
В КЛАСИЧНОМУ ПРИВАТНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

13 лютого 2013 р. у Класичному приватному університеті спільно із Запорізькою обласною 
організацією Асоціації українських правників відбувся круглий стіл “Актуальні проблеми суддів-
ської етики”. 

Метою круглого столу стало прагнення обміну досвідом у питаннях дослідження та розвитку 
спектра морально-етичних відносин під час виконання суддею його професійних обов’язків та 
обговорення проекту Кодексу суддівської етики. 

Круглий стіл відкрили та виступили з вітальним словом: 
Монаєнко Антон Олексійович, проректор з наукової роботи Класичного приватного універ-

ситету, д. ю. н., професор, Заслужений юрист України; 
Тимощук Сергій Євгенович, регіональний представник Національної експертної комісії 

України з питань захисту суспільної моралі у Дніпропетровській і Запорізькій областях, заступник 
голови Правління Запорізької обласної організації Асоціації українських правників; 

Бостан Сергій Костянтинович, голова Правління Запорізької обласної організації Асоціації 
українських правників, професор кафедри теорії та історії держави Класичного приватного 
університету, д. ю. н., професор. 
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У науковій дискусії взяли участь: 
представники Класичного приватного університету: 
Лукашевич Віталій Григорович, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналісти-

ки Класичного приватного університету, д. ю. н., професор, Заслужений юрист України; 
Пєтков Сергій Валерійович, завідувач кафедри міжнародного права та правознавства Кла-

сичного приватного університету, д. ю. н., професор; 
Занфірова Тетяна Анатоліївна, вчений секретар Вченої Ради Класичного приватного уні-

верситету, д. ю. н, професор, Заслужений юрист України; 
Сергатий Микола Олександрович, заступник директора Інституту права імені Володимира 

Сташиса КПУ з наукової роботи та міжнародної діяльності, к. ю. н., доцент; 
Максакова Руслана Миколаївна, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та 

фінансового права Класичного приватного університету, к. ю. н., доцент; 
Смолярова Марина Леонідівна, завідувач кафедри трудового, земельного та господарчого 

права Класичного приватного університету, к. ю. н., доцент; 
Леоненко Максим Іванович, доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Кла-

сичного приватного університету, к. ю. н., доцент; 
Кучерук Катерина Іванівна, завідувач кафедри цивільного права та процесу Класичного 

приватного університету, к. ю. н., доцент; 
представники судових органів та управління юстиції: 
Білоконєв Вячеслав Миколайович, суддя судової палати з розгляду кримінальних справ 

Апеляційного суду Запорізької області; 
Воробйова Ірина Анатоліївна, суддя судової палати з розгляду цивільних справ Апеляцій-

ного суду Запорізької області; 
Панкеєв Олександр Вікторович, суддя судової палати з розгляду цивільних справ Апеля-

ційного суду Запорізької області; 
Наливайко Павло Іванович, заступник начальника Головного управління юстиції у Запорі-

зькій області; 
представники Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників: 
Наливайко Лариса Романівна, д. ю. н., професор, голова Правління Дніпропетровської об-

ласної організації Асоціації українських правників, завідувач кафедри загальноправових дисци-
плін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Беляєва Марина Валеріївна, к. ю. н., член Правління Дніпропетровської обласної організа-
ції Асоціації українських правників, старший викладач кафедри загальноправових дисциплін 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; 

Коноваленко Ольга Сергіївна, член Правління Дніпропетровської обласної організації Асо-
ціації українських правників, викладач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ; 

представники громадських організацій Запорізької області: 
Васілічев Юрій Євгенович, комісар Міжнародного комітету захисту прав людини у Запорізь-

кій області; 
Житомирський Олександр Якович, президент Центру національних культур та суспільної 

моралі “Ми – українські”, голова Ради національних об’єднань Запорізької області. 
Учасники круглого столу відзначили, що чинний Кодекс професійної етики судді містить ряд 

положень, котрі не узгоджуються з нормами Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, а 
тому існує необхідність створення нового документа, який би відповідав нормам вітчизняного 
законодавства та світовим стандартам суддівської поведінки. Під час наукового обговорення 
проекту Кодексу суддівської етики було розглянуто такі питання: 

– морально-етичні принципи поведінки судді (незалежність, неупередженість, чесність, спра-
ведливість судді); 

– норми професійної етики судді, забезпечення рівності у ставленні до всіх осіб, а також ком-
петентності і старанності судді у виконання своїх обов'язків; 

– організаційне забезпечення дотримання професійної етики судді; 
– захист честі і гідності судді. 
І вчені-правники, і юристи-практики, які взяли участь в обговоренні проекту, зазначили, що 

прийняття нового Кодексу суддівської етики може суттєво підвищити дисциплінованість суддів; 
посилити довіру громадян до судової системи в Україні; наблизити вітчизняне законодавство до 
світових стандартів судочинства. 

 

 




