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Шатіла Володимира Анатолійовича на дисертаційну роботу 

Нестор Яни Володимирівни на тему «Конституційні принципи 
здійснення судочинства в Україні», поданої на здобуття наукового 

ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 -  
конституційне право; муніципальне право

Бурхливі й часто неоднозначні конституційні процеси 2010-2016 років, 

які супроводжувалися здобутками і прорахунками вітчизняного 

державотворення та правотворення, у тому числі й перманентною політико- 

правовою кризою 2013-2014 рр., зумовлюють критичне переосмислення 

конституційних засад сформованого нині механізму державної влади в 

Україні. Йдеться не лише про напрацювання концептуальних засад 

системного оновлення Конституції України, здійснюване упродовж останніх 

двох років спеціальним допоміжним органом при Президентові України -  

Конституційною Комісією, а й політиками, державними діячами, науковцями 

і експертами, але й про удосконалення вже усталених інститутів 

конституційного права. У першу чергу йдеться про ті з них, які визначають 

сутність, зміст і функціональність державної влади в Україні.

У цьому сенсі однією з найбільш важливих складових системи 

національного конституційного права є інститут судової влади.

Так, наукові доробки О.Б. Абросимової, С.С. Алєксєєва, 

М.А. Баймуратова, Н.М. Батанової, Ю.Г. Барабаша, Т.О. Бринь, 

О.П. Васильченко, Т.Н. Добровольської, А.Є. Герасимова, М.М. Гультая, 

Т.В. Дрягіної, Є.П. Євграфової, С. Зміївської, В.М. Кампа, В.В. Коваленка,

А.М. Колодія, О.В. Константого, В.В. Крижанівського, А.Р. Крусян,
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Б.В. Малишева, М.А. Маркуш, О.В. Марцеляка, П.П. Музиченка, 

Н.А. Мяловицької, О.О. Овсяннікової, І.К. Полховської, П.М. Рабіновича, 

В.В. Радзієвської, М.В. Савчина, А.О. Селіванова, О.В. Скрипнюка, 

П.Б. Стецюка, І.Д. Сліденка, О.М. Тупицького, І.Б. Усенка, В.Л. Федоренка, 

В.М. Шаповала, С.В. Шевчука, Ю.С. Шемшученка та інших українських і 

зарубіжних правознавців нині стали надійною теоретико-методологічною 

основою для удосконалення системи та механізму судової влади в Україні.

Нині не викликає сумнівів теза про те, що саме суди загальної 

юрисдикції виступають одним із найбільш ефективних суб’єктів захисту 

конституційних прав і свобод, тобто є повноцінними учасниками 

конституційного процесу в Україні.

Саме тому актуальність теми дисертаційного дослідження Я.В. Нестор 

пояснюється доцільністю об’єктивного та системного теоретичного 

узагальнення наукових джерел із метою вироблення обґрунтованих у 

теоретичному плані та практично вивірених підходів щодо визначення ролі 

та значення конституційних принципів здійснення судочинства в механізмі 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина, а також пов’язана із 

здійсненням кардинального реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів України, в процесі якого виникає об’єктивна 

потреба у новому дослідженні конституційних принципів здійснення 

судочинства в Україні.

Комплексний аналіз змісту дисертації та автореферату дисертації 

Я.В. Нестор «Конституційні принципи здійснення судочинства в Україні» 

дає підстави зробити ряд висновків, відзначити найбільш значущі положення 

та пропозиції дисертанта, а також висловити зауваження щодо винесеної нею 

на захист наукової роботи.

На нашу думку, Я.В. Нестор точно і повно визначити об’єкт і предмет 

свого дисертаційного дослідження, що зумовило оптимальний зміст і 

послідовну логіку її наукової роботи. Зокрема, об’єктом дисертаційного 

дослідження було визначено суспільні відносини, які виникають з приводу
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нормативно-правового закріплення і практичного застосування 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні, а предметом 

дисертації -  конституційні принципи здійснення судочинства в Україні.

Мета і задачі, визначені у дисертаційному дослідженні Я.В. Нестор, 

дозволяють розкрити сутність і зміст об’єкту та предмету рецензованого 

нами наукового дослідження. До того ж, аналіз висновків проаналізованого 

нами дисертаційного дослідження кореспондується з поставленими 

дисертантом задачами, що дає підстави стверджувати про досягнення 

Я.В. Нестор мети свого наукового дослідження. Відповідно, дисертація 

Я.В. Нестор є завершеним науковим дослідженням, у якому досягнуто 

поставлені мета і задачі.

Заслуговує на увагу й джерельна база дисертаційного дослідження 

Я.В. Нестор, яка складає 232 найменування нормативно-правових актів, 

монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей. Поряд з 

українськими науковими джерелами, Я.В. Нестор активно досліджувала й 

іноземні монографії та наукові статті.

Особливу увагу необхідно звернути й на методологію дослідження 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні, здійсненого 

Я.В. Нестор. Поряд з загально філософською та класичною конституційно- 

правовою методологією, дослідження ґрунтувалося на сучасних здобутках 

загальної теорії держави і права, компаративного конституційного права, а 

також на залученні широкого емпіричного правотворчого та

правозастосовного досвіду та чинного конституційного законодавства. 

Питому вагу обраної дисертанткою методології складали спеціальні 

конституційно-правові методи, які дозволили всебічно і різноаспектно 

дослідити проблеми теорії та практики конституційних принципів здійснення 

судочинства в Україні.

На нашу думку, сформована Я.В. Нестор методологія дослідження 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні може вважатися 

самостійним здобутком її наукового дослідження.
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Основні наукові здобутки дисертанта у найбільш узагальненому та 

концентрованому вигляді знайшли своє втілення у Висновках дисертації та 

авторефераті дисертації. Серед висновків, положень і пропозицій, які 

виносяться Яною Володимирівною Нестор на публічний захист, слід 

відзначити наступні:

-  авторське визначення конституційного принципу здійснення 

судочинства, згідно з яким конституційний принцип здійснення судочинства 

-  це основоположна, фундаментальна та визначальна засада судового 

розгляду, відповідно до якої здійснюється процесуально-правова форма 

розгляду справи судом;

-  періодизація генези виникнення та розвитку конституційних 

принципів здійснення судочинства;

-  доведено, що оптимальність гарантій реалізації прав і свобод 

знаходяться у прямій залежності, насамперед, від дотримання 

конституційного принципу верховенства права, який є одночасно і 

принципом здійснення судочинства в Україні, та структурно включає, 

зокрема, свободу, рівність, справедливість, правову визначеність та інші 

елементи;

-  обґрунтовано, що у правових позиціях Конституційного Суду 

України відображені та розвинуті фактично усі конституційні принципи 

здійснення судочинства, передбачені частиною другою статті 129 

Конституції України. У найбільшій мірі в його актах конкретизовано та 

розвинуто принцип верховенства права;

-  встановлено наявність двох підходів до конституційного закріплення

принципів здійснення судочинства: інституційний (закріплення

конституційних принципів здійснення судочинства в межах різних 

структурних підрозділів конституції), консолідований (закріплення

конституційних принципів здійснення судочинства на рівні окремого 

структурного підрозділу (статті) конституції).
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Окрім наведених наукових здобутків, які виносяться Я.В. Нестор на 

захист, проаналізована дисертація містить ряд інших положень і висновків, 

які заслуговують на увагу. Зокрема, цікавим є висновок дисертантки про те, 

що механізм забезпечення прав і свобод людини та громадянина є широким 

поняттям і включає в себе поняття «реалізації прав і свобод людини та 

громадянина», «охорони прав і свобод людини та громадянина», «захисту 

прав і свобод людини та громадянина» (стор. 135 дисертації).

Виваженим вбачається положення про те, що судові процедури 

забезпечення основних прав і свобод, які часто співпадають з 

конституційними принципами здійснення судочинства, є найбільш 

ефективними. Вони загалом дають змогу забезпечити пряму дію 

конституційних норм, а також безпосередньо захистити основні права і 

свободи людини і громадянина (стор. 188 дисертації).

Також видається переконливим і справедливим твердження 

Я.В. Нестор про те, що система міжнародно-правових стандартів здійснення 

судочинства є розвинутою, розгалуженою і містить значну кількість 

матеріально-правових і процесуальних принципів, визнаних світовим 

співтовариством з метою гарантувати кожній особі належний і ефективний 

судовий захист (стор. 191 дисертації).

У дисертаційному дослідженні Я.В. Нестор містяться й інші 

раціональні положення та висновки, які заслуговують на увагу й можуть 

розвиватися в подальших наукових дослідженнях здобувачки, а також у 

дослідженнях інших правознавців. До того ж, окремі положення дисертації 

Я.В. Нестор стануть у нагоді при нормопроектному та науково-експертному 

забезпеченні проведення новітньої судової реформи в Україні.

Усі висновки і положення Я.В. Нестор, а також її пропозиції щодо 

удосконалення правового регулювання конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні належним чином аргументовані та 

обґрунтовані.
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Автореферат дисертації Я.В. Нестор на тему «Конституційні 

принципи здійснення судочинства в Україні» відповідає за своєю сутністю та 

змістом однойменній дисертації та об’єктивно відображає її основні 

висновки, положення та пропозиції.

Основні висновки, положення та пропозиції дисертаційного 

дослідження Я.В. Нестор належним чином аргументовані, логічно послідовні 

й оприлюднені в циклі наукових публікацій у спеціалізованих юридичних 

виданнях (6 самостійних наукових статей). Окремі, найбільш важливі 

положення дисертації також оприлюднювалися Я.В. Нестор на науково- 

практичних конференціях і були опубліковані в установленому порядку.

Разом з тим, дисертаційне дослідження Я.В. Нестор містить і ряд 

теоретичних положень і висновків, які вимагають свого додаткового 

уточнення і обґрунтування.

По-перше, у підрозділі 1.3 автор, досліджуючи концептуальні аспекти 

співвідношення конституційних принципів здійснення судочинства із 

процедурними принципами судової влади, процесуальними елементами 

принципів правосуддя, судочинними принципами правосуддя, 

функціональними принципами судової влади, динамічними принципами 

правосуддя як суміжними юридичними категоріями, в основному підсумовує 

позиції науковців, праці яких вона досліджувала. При цьому власного 

бачення стосовно зазначених понять Я.В. Нестор не наводить.

По-друге, автор робить у цілому вірний висновок, що конституційні 

принципи здійснення судочинства взаємопов’язані один з одним. Маючи свій 

особливий зміст і правову природу, вони взаємно зумовлюють дію один 

одного і складають систему, яка визначає зміст і процесуальну форму 

здійснення судочинства в Україні. У цьому контексті та враховуючи 

сучасний стан та перспективи євроінтеграції України позитивним було б 

навести додаткові приклади взаємозв’язку різних конституційних принципів 

здійснення судочинства не лише в Україні, а й в  країнах Європейського 

Союзу.
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По-третє, одне з положень, яке обґрунтовує дисертант у своїй роботі, 

полягає в твердженні про незаперечну силу і пріоритет гласності, 

відкритості, прозорості, високої моралі та моральних засад в структурі 

принципів судочинства (с. 72-73 дисертації) і з цим важко не погодитися. 

Проте, відомо, що взаємозв’язок моралі із правом також не є однозначним. 

Часто офіційно проголошені та законодавчо закріплені високі моральні 

норми, наприклад, присяга судді, елементарно дискредитуються негативними 

проявами порушення прийнятих моральних норм і принципів у суспільстві, 

особливо в умовах соціально-економічного, політичного та духовного 

занепаду. Цікавою є думка дисертанта з цього приводу.

По-четверте, у підрозділі 3.1 автором сконцентровано увагу на 

особливостях конституційно-правового регулювання принципів здійснення 

судочинства в окремих зарубіжних країнах. Водночас, виходячи з 

порівняльно-правового аналізу різних правових систем сучасності 

Я.В. Нестор варто було б висловити власне бачення закріплення принципів 

здійснення судочинства, зокрема, у континентальній та англо-саксонській 

правових системах.

Зазначені зауваження та пропозиції жодною мірою не спростовують 

наукову новизну, актуальність і теоретико-методологічну та практично- 

прикладну значущість дисертаційного дослідження Яни Володимирівни 

Нестор, яка є самостійною та завершеною науковою роботою, що відповідає 

усім вимогам МОН щодо такого виду наукових робіт.

Узагальнюючи викладене, можна стверджувати, що дисертаційне 

дослідження Яни Володимирівни Нестор на тему «Конституційні принципи 

здійснення судочинства в Україні», подане на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право, 

муніципальне право відповідає вимогам Порядку присудження наукових 

ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567 із змінами, внесеними згідно з Постанов Кабінету 

Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., №1159 від 30.12.2015 р., №567 від
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27.07.2016 р., а її автор заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

кандидата юридичних наук.

Офіційний опонент -

доцент кафедри права 

факультету економіки і права 

Київського національного лінгвісШ1

кандидат юридичних наук, доцент'Лу. ^ В.А. Шатіло

Власноручний підпис

зав^яка/сІг. інспектор В&
і#/7Л ,

л

В Х ІД № _М ііД Й І11’
ВІД “ І /  » 2 0  /А»  

Відділ діловодства та архіву 
• Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка
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Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60

ВІДГУК

офіційного опонента -  доктора юридичних наук, професора 
Крусян Анжеліки Романівни на дисертацію 

Нестор Яни Володимирівни на тему «Конституційні принципи 
здійснення судочинства в Україні», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 -  конституційне
право; муніципальне право

Розглянувши рукопис дисертаційного дослідження, автореферат, а 

також публікації Нестор Яни Володимирівни за темою «Конституційні 

принципи здійснення судочинства в Україні», слід висловити такі міркування 

та висновки щодо відповідності представленої кваліфікаційної наукової праці 

нормативно встановленим вимогам Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 

року № 567.

Незважаючи на значну кількість науково-правових досліджень з 

проблематики основних засад судочинства, актуальність обраної теми 

дисертаційної роботи є високою, про що свідчить низка обставин, серед яких:

-  проведення судово-правової реформи на сучасному етапі 

державотворення в Україні, важливими складовими якої є вдосконалення 

механізму здійснення судової влади;

; -  необхідність формування міцної теоретичної бази для оптимізації

; діяльності судів і Конституційного Суду України;

-  необхідність виявлення та усунення існуючих прогалин у правовому 

забезпеченні основних засад судочинства в Україні;

-  цінність і важливість саме конституційних принципів здійснення 

судочинства в умовах підвищення ролі Основного Закону як фундаменту

. конституціоналізму та правової системи держави.
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Відтак наукові розробки в напрямку вдосконалення конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні слід всіляко заохочувати та 

стимулювати.

Вищевказане зумовило теоретичну та праксеологічну потребу в 

проведенні дисертаційного дослідження конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні та свідчить про актуальність наукового 

доробку Я. В. Нестор.

Про актуальність обраної теми дослідження також свідчить її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

конституційного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем: «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 

31 грудня 2015 р., і «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 

1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. Тему дисертаційного дослідження 

затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 

22 грудня 2014 р.).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

які сформульовані в дисертаційній роботі, їх достовірність забезпечені, в 

першу чергу, достатнім обсягом теоретичного та практичного матеріалу.

Відповідною гарантією достовірності та теоретичної обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих автором, є 

вірно поставлена мета дослідження, а саме -  вирішення наукового завдання з 

розкриття поняття і правової природи конституційних принципів здійснення 

судочинства, їх місця та ролі в механізмі забезпечення прав і свобод людини і
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громадянина, реалізації у судовій практиці, особливостей правового 

регулювання принципів судочинства в зарубіжних країнах і на міжнародно- 

правовому рівні, а також визначення шляхів удосконалення законодавчого 

закріплення конституційних принципів здійснення судочинства в Україні.

Об’єктом дослідження обрано правові відносини, які виникають з 

приводу нормативно-правового закріплення і практичного застосування 

конституційних принципів здійснення судочинства в Україні, а предметом 

безпосередньо визначено конституційні принципи здійснення судочинства в 

Україні.

У рецензованій праці комплексно використовувалася система 

філософських підходів; філософсько-світоглядних, загальнонаукових і 

спеціально-наукових методів пізнання, що забезпечили об’єктивну, всебічну 

характеристику предмета дослідження, а саме:

-  діалектичний метод, який визначає загальні методологічні підвалини 

дослідження, використано на всіх етапах роботи, також він знайшов своє 

застосування у більшості структурних частин розробленого плану та 

загальних висновках;

-  історичний метод дав змогу дослідити історико-правові аспекти 

становлення та розвитку конституційних принципів здійснення судочинства в 

Україні (підрозділ 1.2);

-  логіко-семантичний метод сприяв опрацьовуванню точок зору та 

правових позицій окремих науковців, визначенню основних понять і категорій 

наукового дослідження (розділ 1, підрозділ 2.1);

-  системно-структурний, формально-юридичний метод, методи 

аналізу та синтезу, метод тлумачення правових норм (підрозділ 1.3, розділ 2) 

становили основу методології наукового дослідження проблематики правової 

природи та реалізації конституційних принципів здійснення судочинства в 

Україні;
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-  методи порівняльного правознавства дали змогу дослідити 

особливості конституційно-правового регулювання принципів здійснення 

судочинства у зарубіжних країнах (підрозділ 3.1);

-  методи аналізу та синтезу, метод тлумачення правових норм, 

формально-юридичний і прогностичний методи дали можливість 

проаналізувати міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства 

(підрозділ 3.2), а також розкрити шляхи та перспективи вдосконалення 

законодавчого закріплення конституційних принципів здійснення судочинства 

в Україні в умовах судово-правової реформи (підрозділ 3.3).

Системною, послідовною та вельми логічною уявляється архітектоніка 

дисертаційного дослідження Я. В. Нестор.

Так, рецензоване дисертаційне дослідження складається з анотації; 

вступу; трьох розділів, які містять дев’ять підрозділів; висновків, списку 

використаних джерел (усього 232 найменування). Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 221 сторінку.

У вступі обґрунтовується зв’язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

охарактеризовано його методологію, науково-теоретичне підґрунтя, 

нормативно-правову основу та емпіричну базу, розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено відомості про їх 

апробацію та впровадження, а також зазначена кількість публікацій, структура 

та обсяг дисертації.

Розділ 1 «Загальна характеристика конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні» присвячений характеристиці методології і 

джерельної бази наукового дослідження конституційних принципів здійснення 

судочинства, генезису становлення і розвитку юридичної думки щодо 

конституційних принципів судочинства, їх поняття, правової природи та 

класифікації.

У Розділі 2 «Реалізація конституційних принципів судочинства в 

Україні» досліджуються питання конституційних принципів судочинства в
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механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина, реалізації 

конституційних принципів здійснення судочинства в актах Конституційного 

Суду України та судовій практиці судів загальної юрисдикції.

У Розділі 3 «Оптимізація законодавчого закріплення конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні» досліджено особливості 

конституційно-правового регулювання принципів здійснення судочинства у 

зарубіжних країнах, міжнародно-правові стандарти здійснення судочинства; 

проаналізовано шляхи вдосконалення правового регулювання конституційних 

принципів здійснення судочинства в Україні.

У висновках сформульовані основні результати дисертаційного 

дослідження.

В процесі реалізації визначених завдань автору вдалось досягти ряд 

здобутків, що представляють новизну та можуть бути використані як у 

навчальній, так і в науковій діяльності для подальшого розвитку теоретичних 

положень конституційних принципів здійснення судочинства в Україні.

Наукова новизна одержаних результатів дисертації Нестор Я. В. полягає 

у вперше здійсненому комплексному дослідженні конституційних принципів 

здійснення судочинства в Україні.

Серед основних положень дисертаційної роботи, що виносяться на 

захист і конкретизують наукову новизну одержаних результатів, заслуговують 

на особливу увагу, зокрема, такі як:

-  встановлення закономірності, що виявляється у наявності двох

підходів до конституційного закріплення принципів здійснення судочинства: 

інституційного (закріплення конституційних принципів здійснення

судочинства в межах різних структурних підрозділів конституції), 

консолідованого (закріплення конституційних принципів здійснення

судочинства на рівні окремого структурного підрозділу (статті) конституції);

-  авторське визначення, згідно з яким конституційний принцип 

здійснення судочинства -  це основоположна, фундаментальна та визначальна 

засада судового розгляду, відповідно до якої здійснюється процесуально-
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правова форма розгляду справи судом. Чинні конституційні принципи 

здійснення судочинства в Україні слід віднести до загальних (універсальних) 

гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

-  визначення основних етапів становлення конституційних принципів 

здійснення судочинства: виникнення і правове закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства на Русі; юридичне закріплення окремих принципів 

здійснення судочинства в Литовсько-Польську добу; правове закріплення 

принципів здійснення судочинства в історичні періоди Запорозької Січі та 

Гетьманщини; реформування і встановлення нових принципів здійснення 

судочинства під час перебування українських земель в складі Російської та 

Австро-Угорської імперій; закріплення конституційних принципів здійснення 

судочинства в Українській Народній Республіці (періоду Української 

Центральної Ради), Українській Державі, Українській Народній Республіці 

(періоду Директорії), Західноукраїнській Народній Республіці; юридичне 

закріплення принципів здійснення судочинства в часи перебування Радянської 

України у складі СРСР; розвиток і диференціація принципів здійснення 

судочинства у сучасному юридичному процесі шляхом правового 

регулювання у Конституції України, Законі України «Про судоустрій і статус 

суддів», а також процесуальних кодексах України;

-  удосконалення положення з приводу класифікації конституційних 

принципів здійснення судочинства, зокрема запропоновано такі з них: за 

джерелом закріплення (походження) -  закріплені в Конституції України та 

процесуальному законодавстві; за галуззю судочинства (юридичного 

процесу): конституційно-процесуальні, цивільно-процесуальні, кримінально- 

процесуальні, господарсько-процесуальні, адміністративно-процесуальні; за 

сферою дії (поширенням) -  загальні та спеціальні; за характером -  

інституційні та динамічні; за суб’єктами, процесуально-правове становище 

яких регулюється за допомогою даних принципів, -  ті, що регулюють 

діяльність суду з розгляду та вирішення справ; ті, що визначають правовий
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статус сторін і третіх осіб у судовому розгляді; ті, що стосуються інших 

суб’єктів права;

-  характеристика закріплення основних принципів здійснення 

судочинства у сучасних конституціях зарубіжних країн. Зроблено висновок, 

що, незважаючи на те що між конституційними системами судоустрою і 

судочинства країн світу є чимало відмінностей (закріплення у конституціях 

пострадянських країн принципу змагальності, переважна відсутність 

принципу диспозитивності судочинства), спільним є закріплення у більшості 

конституцій таких принципів судочинства, як незалежність суддів, гласність, 

усність, умотивованість судових рішень;

-  розвиток положення щодо концептуальних засад співвідношення 

конституційних принципів здійснення судочинства з процедурними 

принципами судової влади, процесуальними елементами принципів 

правосуддя, судочинними принципами правосуддя, функціональними 

принципами судової влади, динамічними принципами правосуддя як 

суміжними юридичними категоріями.

Викладені в дисертації наукові результати є достовірними, 

обґрунтованими та логічними. Цей висновок базується на використанні в 

дисертації загальновизнаних (традиційних) і нових теоретичних здобутків 

науки конституційного права, узагальненні існуючого досвіду відповідно до 

предмету і об’єкту дослідження, а також апробації основних висновків роботи 

на науково-практичних конференціях.

Основні твердження і положення дисертаційного дослідження 

НесторЯ. В. викладено у 10 наукових публікаціях, серед яких 5 статей 

опубліковано в юридичних фахових виданнях України, 1 стаття -  в 

іноземному науковому виданні, 4 тези -  у збірниках матеріалів наукових 

конференцій.

Практичне значення одержаних результатів, з точки зору автора, полягає 

в тому, що сформульовані в дисертації теоретичні положення і висновки 

можуть бути використані: у науково-дослідній сфері -  для проведення
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подальших наукових досліджень конституційних принципів здійснення 

судочинства, вдосконалення теоретичного обґрунтування важливої ролі та 

великого значення конституційних принципів здійснення судочинства під час 

судового розгляду та вирішення юридичних спорів; у правотворчій діяльності 

-  з метою оптимізації правового регулювання конституційних принципів 

здійснення судочинства, законопроектної роботи, вдосконалення

законодавства; у правозастосовній діяльності -  в процесі судового розгляду та 

вирішення судовими органами юридичних спорів, розгляду Конституційним 

Судом України конституційних скарг громадян; у навчальному процесі -  при 

викладанні курсів лекцій, семінарських і практичних занять з таких 

навчальних дисциплін, як «Конституційне право», «Конституційне

процесуальне право», «Судове право», галузевих процесуальних навчальних 

дисциплін, при розробленні підручників, навчальних посібників і методичних 

матеріалів; у правовиховній роботі -  для підвищення рівня професійної 

кваліфікації суддів, адвокатів, фахівців у галузі права, формування знань, 

умінь, навичок студентів, підвищення рівня правової свідомості громадян.

Разом з цим, у роботі мають місце певні позиції, що свідчать про 

неоднозначність бачення проблеми у середовищі науковців, про дискусійність 

окремих теоретичних положень, пропозицій, а у деяких випадках й про 

недостатність аргументації.

По-перше, розглядаючи ґенезу розвитку принципів здійснення 

судочинства в Україні, автор виділяє декілька етапів (стор. 17, 54 дисертації): 

виникнення і правове закріплення окремих принципів здійснення 

судочинства на Русі; юридичне закріплення окремих принципів здійснення 

судочинства в Литовсько-Польську добу; правове закріплення принципів 

здійснення судочинства в історичні періоди Запорозької Січі та 

Гетьманщини; реформування і встановлення нових принципів здійснення 

судочинства під час перебування українських земель у складі Російської та 

Австро-У горської імперій; закріплення конституційних принципів 

здійснення судочинства в Українській Народній Республіці (періоду
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Української Центральної Ради), Українській Державі, Українській 

Народній Республіці (періоду Директорії), Західноукраїнській Народній 

Республіці; юридичне закріплення принципів здійснення судочинства в часи 

перебування Радянської України у складі СРСР; розвиток і диференціація 

принципів здійснення судочинства у сучасному юридичному процесі 

шляхом правового регулювання у Конституції України, Законі України 

«Про судоустрій і статус суддів», а також процесуальних кодексах України.

Однак, на нашу думку, виділені автором етапи більше відповідають 

історичним особливостям розвитку України в цілому, а не організації 

судочинства. Автор недостатньо виділяє особливості розвитку принципів 

здійснення судочинства на кожному історичному етапі. До того ж, 

розглядаючи сучасний етап розвитку української державності, автор лише 

описово згадує сучасне законодавче забезпечення здійснення судочинства в 

Україні (стор. 52 дисертації). Однак не розкриває відповідні принципи 

судочинства в контексті євроінтеграційного курсу нашої держави. У зв’язку з 

цим, хотілося б почути авторське бачення названих проблем у ході публічного 

захисту.

По-друге, в роботі не ставиться кардинальним чином проблема 

концептуальних взаємозв’язків між принципами права як категоріями теорії 

держави і права та філософії права і принципами правосуддя (стор. 56-66 

дисертації). А потреба в обґрунтуванні таких зв’язків є, оскільки залишається 

непереконливим пояснення недоліків і неефективності певних видів діяльності 

органів державної влади, наприклад, загальних судів, тільки недосконалим 

законодавством. Звідси, важливим є авторська позиція щодо цього питання.

По-третє, характеризуючи правову природу та зміст конституційних 

принципів здійснення судочинства, автор резюмує, що вони в якості його 

основних засад містяться у частині 2 статті 129 Конституції України та 

констатує: «Наведений перелік конституційних принципів здійснення

судочинства є відкритим, що відображено у частині 3 статті 129 Конституції -  

законом можуть бути визначені також інші засади судочинства» (стор. 87
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дисертації). Цей висновок потребує пояснення. Важко погодитися з тим, що 

перелік конституційних принципів може бути доповнено через визначення 

«інших засад судочинства» законом (якщо тільки це не закон про внесення 

змін до Конституції України), а не виключно Конституцією. Адже, думається, 

що правову природу цих принципів визначає саме те, що вони мають основне 

-  конституційне значення і тому отримують конституційний ранг, тобто 

закріплюються в Основному Законі України. Звідси, навпаки, обґрунтованим 

представляється висновок про вичерпність (закритість) переліку 

конституційних принципів, адже він може бути доповненим тільки у порядку 

особливої процедури внесення змін до Конституції України.

По-четверте, у підрозділі 2.2. «Реалізація конституційних принципів 

здійснення судочинства в актах Конституційного Суду України» наведено 

аналіз правових позицій Конституційного Суду України, в яких, на думку 

автора, «відображені та розвинуті фактично всі конституційні принципи 

здійснення судочинства, передбачені частиною другою статті 129 Конституції 

України» (стор. 137 дисертації). Безперечно, з цим висновком важко не 

погодитися. Дійсно, роль органу конституційної юстиції у процесі 

утвердження ти визначення змісту цих принципів не можна переоцінити. 

Втім, представляється недоліком роботи те, що автор дисертації не приділив 

належної уваги розкриттю сутності та змісту конституційних принципів, на 

яких ґрунтується діяльність Конституційного Суду України (див.: ч. 2 ст. 147 

Конституції), та визначенню їх змістовного та функціонального 

співвідношення з конституційними принципами судочинства, закріпленими у 

ч. 2 ст. 129 Конституції України. Розкриття цих питань є важливим у контексті 

того, що Конституційний Суд України не входить до системи судоустрою 

України та при врахуванні авторської позиції, що «оскільки в конституційних 

принципах здійснення судочинства можна виділити характерні особливості, 

що притаманні судочинству в цілому, так і окремим його видам 

(конституційному, цивільному, кримінальному, господарському, 

адміністративному), вони характеризуються єдністю» (стор. 85 дисертації).
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По-п’яте, в контексті конституційної реформи в частині правосуддя 

додаткової конкретизації (особливо з урахуванням сучасної практики органу 

конституційної юстиції) потребує теза про доступ суб’єктів до 

конституційного правосуддя, яке повинно набути якості фундаментальної 

гарантії дотримання державою конституційних прав і свобод фізичних і 

юридичних осіб, а також стати належним вираженням ефективності державної 

політики.

По-шосте, організаційні та процесуальні засади набуття правового 

статусу судді мають своєю важливою ознакою формальну визначеність, вони 

завжди процесуально регламентовані, процедурно передбачені закріпленими в 

законодавстві нормами, тобто вони вимушені чи зобов’язані дотримуватися 

зовнішніх форм (стор. 125-126 дисертації). З одного боку, подібна 

регламентація спрямована на уникнення неправових форм діяльності. З 

другого боку, дотримання вказаних форм не гарантує позитивних наслідків, 

наприклад, відсутність корупційних проявів в суддівській діяльності. Отже, 

зовнішній, формально-юридичний чинник, виходить, не є визначальним в 

природі ефективності і характері організації судової влади. Які, з погляду 

дисертанта, чинники є первинними -  правові чи інші, аксіологічні, онтологічні 

чинники, який механізм їх взаємодії, щоб його використання оптимізувало 

якісні характеристики принципів правосуддя?

По-сьоме, автор дисертаційної роботи робить висновок, що значна 

кількість принципів здійснення судочинства набула великого значення 

завдяки своєму нормативному закріпленню на міжнародно-правовому рівні 

(стор. 172 дисертації). Дане твердження потребує додаткового теоретико- 

правового обґрунтування.

Наведені вище зауваження та дискусійні положення не впливають 

суттєво на загальну позитивну оцінку дисертації Я. В. Нестор, яка є 

самостійним творчим доробком автора, що доповнює систему науково- 

теоретичних знань щодо конституційних принципів здійснення судочинства в 

Україні.
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Положення, що викладені в дисертації та виносяться на захист, 

розроблені автором особисто. Автореферат дисертації адекватно відображає її 

основні положення. Дисертація та її автореферат виконані з дотриманням 

вимог сучасного українського ділового мовлення.

Таким чином, на основі вивчення дисертації та праць здобувана 

необхідно зробити висновок, що дисертаційне дослідження Яни 

Володимирівни Нестор на тему «Конституційні принципи здійснення 

судочинства в Україні» є цілісним і завершеним дослідженням актуальних 

теоретичних та методологічних проблем сучасного правознавства, відповідає 

вимогам п. п. 9, 11 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 року, а її 

автор заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право, муніципальне право.

Офіційний опонент -

завідувач кафедри загальнотеоретичної 
юриспруденції, конституційного та 
адміністративного права Київського 
інституту інтелектуальної власності 
Національного університету 
«Одеська юридична академія», 
доктор юридичних наук, професор
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А. Р. Крусян
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