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Актуальність теми дисертаційного дослідження Віталія Романовича 

Нестора не викликає жодних заперечень чи зауважень, оскільки в Україні 

наразі здійснюється системне реформування судової гілки влади. У 

національній правовій системі має місце не тільки структурне і 

функціональне оновлення судів загальної юрисдикції, а й передбачається 

ґрунтовне оновлення функціональної діяльності єдиного органу 

конституційної юрисдикції -  Конституційного Суду України. Так, сьогодні 

здійснюється розробка проекту нового Закону України «Про Конституційний 

Суд України», який має бути ухвалений у парламенті уже восени 2016 р. 

Прийняття нового закону зумовлено низкою об’єктивних чинників, в тому 

числі й запровадженням інституту конституційної скарги, дискусії про яку 

активно продукувалися вченими, практиками, в тому числі й самими суддями 

Конституційного Суду України впродовж останніх років.

Можна позитивно чи негативно оцінювати реформування органів 

судової гілки влади в цілому, проте очевидним є той факт, що науковці 

мають взяти найактивнішу участь у цьому процесі шляхом вироблення 

певних доктринальних позицій, збагачення предметного понятійно- 

категоріального апарату, розробки за *“ рекомендацій,
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узагальнення зарубіжного досвіду в частині організації і діяльності органів 

конституційної юрисдикції тощо. Відтак, запропоноване дослідження є не 

тільки вчасним, а й нагальним.

Додаткової актуальності дослідженню надає певний брак наукових 

робіт, присвячених окресленій проблемі. А тому дисертація В.Р. Нестора 

певною мірою усуває згаданий недолік конституційної науки і представляє 

собою досить вдалу спробу створити належне наукове підґрунтя для 

удосконалення інституту конституційного правосуддя в Україні.

У контексті наведеного дисертаційне дослідження Віталія Романовича 

Нестора на тему: «Конституційне правосуддя в Україні та Литовській 

Республіці (порівняльно-правовий аналіз)» викликає неабиякий науковий 

інтерес. Дослідження досвіду саме Литовської Республіки дисертант досить 

вдало аргументував тим, що інститут конституційного правосуддя у цій 

державі за своїм механізмом та принципами здійснення найбільш схожий з 

українським, та й, власне, саме конституційне правосуддя апробовано у часі, 

реалізується стабільно й ефективно.

Обраний дисертантом напрям наукового дослідження належить до 

пріоритетних у галузі теоретико-правової науки, оскільки дисертація 

виконана відповідно до державної бюджетної науково-дослідної теми 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспекти» (№ 11 БФ 042-01; номер державної реєстрації 011111008337), яка 

розроблялася на юридичному факультеті Київського національного
*

університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р.

Про системність представленого дослідження В.Р. Нестора свідчить 

структура дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною 

послідовністю. Структура роботи є такою, що відображає загальне бачення 

досліджуваної автором проблеми. Наукова робота складається із вступу, 

трьох розділів (які охоплюють сім підрозділів), висновків до розділів, 

загальних висновків і списку використаних джерел.
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з

Дисертантом сформульована чітка мета дисертаційної роботи, якою є 

комплексний порівняльно-правовий аналіз місця та ролі конституційного 

правосуддя в Україні та Литовській Республіці, з’ясування сучасного стану й 

основних тенденцій розвитку інституту конституційного правосуддя в 

Україні та Литовській Республіці. Для досягнення окресленої мети

В.Р. Нестор поставив перед собою конкретні завдання, які системно 

вирішив у процесі дослідження.

У рамках вдало поставлених завдань, правильно визначено об’єкт і 

предмет дослідження. Так, об’єктом дослідження автор визначає суспільні 

відносини, які виникають у сфері організації й діяльності органів 

конституційного правосуддя. Предметом дисертації є порівняльно-правовий 

аналіз організації та функціонування конституційного правосуддя в Україні 

та Литовській Республіці.

Дисертаційне дослідження здійснене на ґрунтовній методологічній 

базі, оскільки для досягнення визначеної мети та розв’язання поставлених 

завдань при проведенні порівняльно-правового дослідження конституційного 

правосуддя в Україні та Литовській Республіці, автором комплексно 

використано широкий спектр загальних і спеціальних методів наукового 

пізнання: діалектичний, системно-структурного аналізу, історичний, 

порівняльно-правовий, аналітичний.

Слід зазначити, що кожен із названих методів використовувався 

автором в органічному поєднанні з іншими, що дало йому змогу сформувати 

цілісну методологічну систему порівняльно-правового дослідження 

конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці загалом та за 

результатами дослідження зробити теоретичні узагальнення і сформулювати 

законодавчі пропозиції.

Особливої уваги заслуговує наукова новизна одержаних результатів 

дослідження. Вона насамперед полягає у тому, що дисертація є одним із 

перших, комплексних порівняльно-правових досліджень, в якому системно



розглянуто теоретичні та практичні аспекти конституційного правосуддя в 

Україні та Литовській Республіці.

Положення, висновки і пропозиції, що представляють наукову новизну 

дисертації В.Р. Нестора, сформовані чітко, є обґрунтованими, мають 

науково-практичну значущість.

На особливу увагу, серед них, заслуговують:

-  положення, що розкривають організаційно-правовий механізм 

реалізації конституційними судами України і Литовської Республіки своїх 

функцій та повноважень у порівняльно-правовому аспекті, на основі чого 

встановлено, що одним із важливих аспектів конституційного правосуддя 

Литовської Республіки, який може бути запозичений Україною, є більш 

детальне врегулювання правових основ його діяльності в Основному Законі;

-  авторський виклад поняття «конституційне правосуддя» як 

діяльності суду конституційної юрисдикції, що здійснюється в 

установленому законом порядку, змістом та суттю якої є розгляд і вирішення 

питань щодо конституційного контролю, офіційного тлумачення Конституції 

і законів, правової охорони Конституції, забезпечення дотримання принципу 

поділу влади і захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина;

-  теоретичні положення про те, що конституційні суди в Україні та 

Литовській Республіці являють собою органи судової влади, що перебувають 

в одній системі з органами законодавчої та виконавчої влади;

-  обґрунтування щодо доцільності запровадження в Україні інституту
*

конституційної скарги;

-  пропозиції щодо закріплення в Конституції України вимог до 

кандидата на посаду судді Конституційного Суду України та підстав 

припинення його повноважень тощо.

Здобувачем здійснено достатню апробацію результатів дисертаційного 

дослідження. Основні положення і висновки дисертації знайшли своє 

відображення в одинадцяти наукових публікаціях, п’ять з яких опубліковано 

у фахових виданнях із юридичних дисциплін (у тому числі одна -  у
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науковому виданні, проіндексованому в міжнародних наукометричних 

базах), а шість -  у тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Основні положення, висновки і пропозиції дисертації доповідалися і 

обговорювалися на науково-практичних конференціях: «Актуальні питання 

державотворення в Україні очима молодих вчених» (м. Київ, 19-20 квітня 

2007 року); «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 24- 

25 квітня 2008 року); «Актуальні наукові питання» (м. Горлівка, 12- 

13 грудня 2013 року); «Правові реформи в Україні: реалії та сьогодення» 

(м. Харків, 17-18 травня 2015 року); «Актуальні питання державотворення в 

Україні» (м. Київ, 22 травня 2015 року).

У вступі дисертації обґрунтовується актуальність обраної теми, 

сутність і стан її дослідження, визначається мета і завдання дисертаційного 

дослідження, його об’єкт і предмет, характеризуються методи дослідження, 

теоретична основа, наукова новизна та практичне значення одержаних 

результатів, формулюються основні положення, які виносяться на захист, 

зазначаються відомості про апробацію результатів дослідження і публікації.

Перший розділ «Правове регулювання становлення конституційного 

правосуддя в Україні та Литовській Республіці» присвячено дослідженню 

поняття та загальної характеристики, аналізу доктринальних підходів до 

визначення конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці, 

а також основних етапів розвитку такого правосуддя.

Важливу цінність для науки конституційного права становить другий
*

розділ дисертаційного дослідження «Компетенційні та процедурні аспекти 

конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці», у якому 

розкрито повноваження, організаційно-правові форми діяльності та 

досліджено акти конституційних судів в Україні та Литовській Республіці.

З практичних позицій цінність становить третій розділ «Сучасні 

проблеми, перспективи та напрями вдосконалення конституційного 

правосуддя в Україні», присвячений дослідженню сучасних проблем
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конституційного правосуддя в Україні, а також перспектив та напрямів їх 

вирішення.

Висновки дисертаційного дослідження містять положення, що 

підсумовують основні результати наукового дослідження.

Проведений аналіз дисертації Нестора В.Р. свідчить, що вона є цікавим 

та науково обґрунтованим дослідженням, в якому розв’язано важливі 

теоретичні та практичні проблеми конституційного правосуддя в Україні та 

Литовській Республіці, та є суттєвим вкладом у розвиток конституційно- 

правової науки.

Дисертантом продемонстровано глибокі та системні знання 

досліджуваної проблематики, яка до того ж, має досить складний та 

суперечливий характер, вміння використовувати методи наукового 

дослідження, робити висновки, що мають системний та об’єктивний 

характер.

Цінності роботи додає й те, що дисертант не обмежився дослідженням 

науково-теоретичних джерел, аналізом чинного законодавства України, а 

дбаючи про комплексність, достовірність і завершеність дослідження, 

запропонував низку власних конституційних та законодавчих пропозицій з 

метою ефективного урегулювання правовідносин, пов’язаних з організацією 

та функціонуванням конституційного правосуддя в Україні.

Цінними у дисертації є положення і пропозиції, що сформовані на 

основі порівняльного аналізу національного і литовського конституційного*
законодавства, що спрямовані на вирішення широкого кола проблем у тій 

сфері правовідносин, що комплексно пов’язана з конституційним 

правосуддям в Україні.

У цілому матеріали цієї дисертаційної роботи забезпечують 

розв’язання актуальної проблеми і є, безумовно, суттєвим внеском у 

розвиток вітчизняної науки конституційного права.



Разом з тим, відзначаючи достатньо високий науковий рівень 

проведеного дослідження, варто висловити деякі зауваження та побажання, 

які не впливають на загальну високу оцінку дисертації, що рецензується.

До них слід віднести:

1. Здобувач «задля повноцінного та ефективного розв’язання 

поставлених завдань Секретаріатом Конституційного Суду України, а також 

для підготовки управлінням правової експертизи документів нормотворчого 

характеру пропонує наділити Секретаріат Конституційного Суду України 

повноваженнями щодо аналізу рішень Європейського суду з прав людини, 

Європейського суду справедливості та інших міжнародних судів, а також 

резюме та оглядом рішень конституційних судів інших держав» (с. 8 дис.).

Така пропозиція здобувача є дискусійною, оскільки завданнями 

Секретаріату в цілому є не тільки науково-експертне, інформаційно- 

довідкове, юридичне, документальне, а й кадрове, фінансово-господарське, 

матеріально-технічне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності 

Конституційного Суду України. Крім того, Управління правової експертизи 

на клопотання суддів регулярно здійснює підготовку Інформаційно- 

аналітичних довідок, які за потреби можуть стосуватися рішень Європейських 

суддів, конституційних судів інших держав.

2. У контексті формулювання професійних вимог до судді 

Конституційного Суду України така категорія як «бездоганна репутація» має 

стати, на думку дисертанта, конституційно і законодавчо визначеною
#

вимогою для зайняття посади судді в єдиному органі конституційної 

юрисдикції (с. 128-130 дис.), проте здобувач не розкриває її зміст.

3. Дисертант стверджує, що оптимальне «запровадження конституційної 

скарги в українське законодавство можливе лише після деполітизації судової 

влади та системи конституційного правосуддя» (с. 162 дис.), при цьому 

здобувач пропонує формувати Конституційний Суд України зусиллями трьох 

суб’єктів, зокрема Президента України, Верховної Ради України і Верховного 

Суду. Думається, що ефективній деполітизації конституційного правосуддя
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могло б сприяти представництво науковців, обраних делегатами від ВНЗ і 

науково-дослідних інститутів, квота яких у складі Конституційного Суду 

України складала б щонайменше третину суддів.

4. У підрозділі 2.3 «Акти конституційних судів України та Литовської 

Республіки» здобувач справедливо наголошує, що рішення Конституційного 

Суду України є обов’язковими до виконання на території України, 

остаточними і не можуть бути оскаржені, проте не дає свою правову оцінку 

прецеденту, пов’язаного з відміною рішення Конституційного Суду України 

від ЗО вересня 2010 р.

5. Практика свідчить, що в Україні є проблема невиконання рішень 

Конституційного Суду України. У зв’язку з цим хотілося б почути думку 

здобувача: чи є відповідна проблема в литовській правовій системі, якщо є, 

то які ефективні способи її подолання вироблені в цій країні.

Висловлені зауваження щодо запропонованого дисертаційного 

дослідження не мають принципового характеру і не впливають на загальне 

позитивне враження про нього. Вони спрямовані на розгортання наукової 

дискусії навколо важливої проблематики, що стала предметом наукового 

дослідження В.Р. Нестора.

Узагальнюючи наведене, варто вказати, що зміст рецензованої 

дисертації відповідає спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; 

муніципальне право, за якою вона подається до захисту, а зміст автореферату 

є ідентичним до основних положень дисертації. Крім того, автореферат 

дисертації Нестора В.Р. повністю розкриває основні положення та результати 

дисертаційного дослідження.

Отже, є всі підстави зробити висновок про відповідність представленої 

дисертації на тему: «Конституційне правосуддя в Україні та Литовській 

Республіці (порівняльно-правовий аналіз)» вимогам, які пред’являються до 

такого виду праць на сучасному етапі. Рецензована дисертація відповідає 

вимогам п. 9, 11, 12 та 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р.
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№ 567, а Нестор Віталій Романович заслуговує на присудження йому 

наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  

конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент:

кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри теорії та історії держави і права 

юридичного факультету Київської державної 

академії водного транспорту імені гетьмана

П. Конашевича-Сагайдачного Г. В. Задорожня



ВІДГУК
офіційного опонентана на дисертацію Нестора Віталія Романовича 

на тему «Конституційне правосуддя в Україні та Литовській республіці 
(порівняльно-правовий аналіз)», подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю12.00.02 -  конституційне

Ознайомлення з рукописом дисертації та авторефератом за темою 

дослідження, дозволяє висловити наступні судження та міркування щодо 

оцінки наукового рівня даної кваліфікаційної наукової праці на предмет її 

відповідності Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 

звання старшого наукового співробітника.

Актуальність теми дослідження обумовлюється закріпленням в 

конституційно-правовій доктрині і нормативно-правових актах окремих 

країн Європи такого словосполучення, як “судова влада”. Це також означає 

законодавче визнання самостійності, незалежності та винятковості судової 

діяльності в загальному механізмі реалізації державної влади. В сферу таких 

судововладних відносин включаються питання формування та організації 

діяльності судових установ, організаційно-правовий порядок реалізації 

повноважень і гарантій здійснення судової влади тощо.

Як відомо, поряд із законодавчою та виконавчою, судова влада є 

однією із самостійних та рівнозначних гілок державної влади, призначення 

якої — забезпечення надійного захисту прав та свобод громадян, 

гарантування законності, демократії, справедливості, громадянського миру та 

злагоди. Вона функціонує в рамках закону та у суворій відповідності до 

нього, що гарантує її незалежність від інших владних структур. Саме на 

судову владу, як зазначено в Конституції України, покладається функція 

захисту конституційних прав і свобод.

Слід зазначити, що концептуальні засади, напрями і тенденції еволюції 

судової влади в різні часи були об’єктом дослідження багатьох вітчизняних 

вчених. Своїх зусиль доклали і російські вчені: С. В. Боботов, М. В. Вітрук,

С. О. Єгоров, А. О. Мішин, В. Є. Чиркін. Фундаментальною базою для

право; муніципальне право

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету



дослідження стали праці вчених Литовської Республіки: А. Абрамавічюса, 

Т. Бірмонтієне, Ю. Жилиса, Д. Жалімас, Е. Куриса, В. Павилоніса та інших. 

Проте, у вітчизняній конституційно-правовій науці відсутні комплексні 

наукові порівняльно-правові дослідження з питань конституційного 

правосуддя в Україні та Литві.

Усе наведене вище і обґрунтовує актуальність та своєчасність 

дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до державної бюджетної 

науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01; номер державної 

реєстрації 01Ш008337), яка досліджувалась на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 

2011 року по 31 грудня 2015 року.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері 

діяльності органів конституційного правосуддя в Україні та Литовській 

Республіці. Предметом дослідження є конституційне правосуддя в Україні 

та Литовській Республіці (порівняльно-правовий аналіз).

Джерельну базу дослідження становлять Конституції, спеціальні 

закони України та Литовської Республіки, регламенти конституційних судів 

України та Литви, а також інші нормативно-правові акти, що врегульовують 

конституційне правосуддя в Україні та Литовській Республіці.

Ступінь обґрунтованості наукових положень. У рецензованій праці 

комплексно використовувалися сучасні підходи та методи наукового 

пізнання, що забезпечило достатній рівень обґрунтованості запропонованих 

висновків, а саме:

- Загальнонауковий діалектичний метод використано на всіх етапах 

дисертаційного дослідження, що дало можливість з’ясувати сутність 

конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці, визначити
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характерні особливості цих органів та їх компетенції (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1,

3.2).

- Метод системно-структурного аналізу використано з метою дослідити 

складові елементи і їх взаємодію у структурі конституційно-правового 

статусу конституційних судів Україні та Литовській Республіці і визначити їх 

місце і роль в механізмі державної влади (підрозділи 2.1, 2.2).

- Історичний метод сприяв здійсненню наукового аналізу історичного 

аспекту становлення та розвитку законодавства у сфері конституційного 

правосуддя в Україні та Литовській Республіці (підрозділи 1.1, 1.2).

- Порівняльно-правовий метод застосовано під час проведення 

порівняльно-правового аналізу конституційного правосуддя в Україні та 

Литовській Республіці, особливостей конституційної практики його 

закріплення та реалізації у Литовській Республіці (підрозділи 2.1, 2.2, 3.1,

3.2).

- Аналітичний метод використано під час аналізу чинного 

законодавства України на предмет закріплення у ньому механізму здійснення 

конституційного правосуддя та допоміг визначити рекомендації щодо його 

вдосконалення (підрозділ 3.2).

Привертає увагу наявність Акту впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у законотворчу діяльність (лист від 14 травня 

2015 р. за № 04-29/15-2373), складеного комісією Комітету Верховної Ради 

України з питань правової політики та правосуддя, пропозиції про 

закріплення в Конституції України тексту присяги судді Конституційного 

Суду України, вимог щодо зайняття посади судді Конституційного Суду 

України та підстав припинення повноважень судді Конституційного Суду 

України є актуальними, конструктивними, практично значимими, мають 

наукову новизну, необхідний теоретичний і методологічний рівень та будуть 

використані у законопроектній роботі;



Новизна та достовірність наукових положень, висновків та
•  с «  і  ___ • • •рекомендацій, сформульованих у дисертації.

В процесі реалізації визначених завдань автору, на нашу думку, вдалось 

досягти ряд здобутків, що представляють новизну та можуть бути 

використані як в навчальній так і науковій діяльності для подальшого 

розвитку теоретичних положень щодо теоретичних та практичних аспектів 

конституційного правосуддя в Україні та Литовській Республіці.

До найбільш суттєвих положень новизни слід віднести наступні: 

-запропоновано змінити порядок призначення суддів, збільшити 

вимоги щодо репутації та ділових якостей суддів Конституційного Суду 

України. Судді Конституційного Суду України повинні призначатися лише 

на один дев’ятирічний термін з ротацією однієї їх третини через кожні три 

роки. Призначення суддів має відбуватися з урахуванням того, що суддя 

Конституційного Суду України виконує свої обов’язки до тих пір, поки 

новопризначений суддя не вступить на посаду. Призначення суддів має 

відбуватися завчасно, з урахуванням фактору, що порядок призначення 

суддів конституційних судів є питанням великого політичного та 

конституційного значення;

-задля повноцінного та ефективного розв’язання поставлених завдань, 

а також для підготовки управлінням правової експертизи документів 

нормотворчого характеру пропонується наділити Секретаріат 

Конституційного Суду України повноваженнями щодо аналізу рішень 

Європейського суду з прав людини, Європейського суду справедливості та 

інших міжнародних судів, а також резюме та оглядом рішень конституційних 

судів інших держав;

-  розкрито організаційно-правовий механізм реалізації 

конституційними судами України і Литовської Республіки своїх функцій та 

повноважень у порівняльно-правовому аспекті. На цій основі, зокрема, 

встановлено, що одним із важливих аспектів конституційного правосуддя 

Литовської Республіки, який може бути запозичений Україною, є більш
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детальне врегулювання правових основ його діяльності в Основному Законі;

Теоретична і практична значущість проведеного В.Р. Нестором 

дисертаційного дослідження полягає в теоретичному узагальненні і новому 

вирішення наукового завдання, яке полягає у порівняльно-правовій 

характеристиці місця та ролі конституційного правосуддя в Україні та 

Литовській Республіці. Вирішення поставлених задач надало змогу, 

насамперед, переосмислити сутнісні характеристики сучасного стану та 

основних тенденцій розвитку інституту конституційного правосуддя в 

Україні та Литовській Республіці.

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 їх аргументації.

1. Розглядаючи доктринальні підходи до розуміння місця і ролі 

Конституційного Суду в системі державної влади автор слушно зазначає, що 

загальними засадами концепції судової влади як самостійної, автономної, 

відмінної від інших гілок державної влади є положення, що часто прямо 

закріплені в конституціях країн Європи. По-перше, наділення владним 

характером не тільки окремого суду, а всієї судової системи в цілому. По- 

друге, нормативне визнання та реальне втілення принципу поділу влади на 

законодавчу, виконавчу та судову. В тексті Конституції Литви, наприклад, 

ехрегеззІБУегсІіз закріплено тільки першу тезу: “державна влада в Литві 

здійснюється Сеймом, Президентом та Урядом, Судом” (ч.І ст.6). Сам же 

принцип поділу влади в Конституції Литви прямо не згадується, однак 

формулюється в низці рішень Конституційного Суду. Проте, на с. 33 автор 

вказує, що будучи судом та одночасно одними із вищих органів державної 

влади, Конституційні суди діють поряд із Главою держави, Парламентом та 

Урядом і за певними ознаками стоять вище цих органів, оскільки вони 

можуть визнати неконституційними й акти Президента, і Парламенту, і 

Уряду в Україні та Литовській Республіці. На нашу думку, суд, парламент та
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глава держави повинні знаходитися все ж таки в урівноваженому стані, при 

якому жоден з органів не має пріорітету перед іншими. В іншому випадку ми 

отримаємо «диктатуру суддів», за якою жодне державне рішення не може 

бути прийняте без погодження із судом. Тож, постає закономірне питання 

про уточнення місця у цьому зв’язку Конституційного суду в системі органів 

державної влади?

2. Розглядаючи ґенезу розвитку конституційного правосуддя в 

Україні та Литовській Республіці, автор виділяє декілька періодів (с.53.):

період 1919-1977 років, що характеризується тоталітарним комуно- 

більшовицьким державним режимом;

період 1978-1990 років, що характеризується правлінням, що було 

направлене на демократизацію економічних, політичних, правових та інших 

соціальних відносин у суспільстві;

період розвитку конституційного правосуддя з 1991 по 2016 роки, що 

являє собою форму і практику демократичного управління державою.

Однак, на нашу думку, важко погодитися із періодом датованим 

1978-1990 рр. Навпаки, скоріше треба визначати період 1919-1990 рр. як 

період перебування в складі СРСР для України. А для Литовської республіки 

цей період був значно коротший: з 1939-1940рр., а фактично -  1945-1990 рр., 

тобто у складі бувшого СРСР.

До того ж розглядаючи історію розвитку конституційного 

правосуддя, автор згадує радянську модель конституційного нагляду. Однак, 

не розкриває теоретичне співвідношення юридичних моделей 

конституційного нагляду та конституційної охорони. У зв’язку з цим, 

хотілося б почути авторське бачення зазначених проблем у ході публічного 

захисту.

3. При розгляді доктринального бачення конституційного контролю 

(підрозділ 1.1.), на нашу думку, автор недостатньо уваги приділив питанням 

попереднього та наступного конституційного контролю, а також не висвітлив 

питання його ефективності.
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4. Автор роботи стверджує, що ставлення до суду як до 

найсправедливішого органу, що здійснює правосуддя, у свідомості 

громадськості формується з уявлень окремих людей про професійні й 

моральні якості конкретного судді, адже, справедливе вирішення справи 

незалежним і неупередженим судом зумовлюється не тільки об’єктивними, а 

й суб’єктивними чинниками: моральними якостями самого судді, його 

здатністю протистояти тиску громадськості, ЗМІ, всіх, хто намагається 

втручатись у процесуальну діяльність (с. 128-129). За зразком Конституції 

Литовської Республіки, на думку автора, необхідно закріпити і в Основному 

Законі України положення про те, що суддею Конституційного Суду України 

може бути лише особа, яка має бездоганну репутацію. Напевно дане 

положення може бути конкретизоване в спеціальному законодавстві. Однак, 

поза увагою залишаються питання про взаємозв’язок права і моралі, оскільки 

в праві оцінюється і моральність і добросовісність діяння. До того ж 

недостатньо конкретизовано хто буде оцінювати бездоганність репутації та 

чи можливо це взагалі?

5. Конституційне правосуддя має своєю важливою ознакою 

формальну визначеність, воно завжди процесуально регламентоване, 

процесуально визначене закріпленими в законодавстві нормами, тобто воно 

вимушено чи зобов’язано дотримуватися зовнішніх форм (с.80-82). Автор 

наголошує, що для того щоб зменшити вплив політичних сил на діяльність 

Конституційного Суду України, необхідно на конституційному рівні«

закріпити обов’язок складення суддею Конституційного Суду України 

присяги як це передбачено Конституцією Литовської Республіки (с. 123-124). 

При цьому, автор додає, що в Конституції України доречно було б 

унормувати порядок складення присяги та її текст, що закріплені в статті 17 

Закону України «Про Конституційний Суд України». Це можна здійснити, на 

думку автора, за аналогією зі статтею 79 Конституції України, якою 

встановлений текст присяги народного депутата.
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З одного боку, подібна регламентація спрямована на уникнення 

неправових форм діяльності. З другого боку, дотримання вказаних форм не 

гарантує, не призводить до позитивних наслідків, коли вимушені визнавати 

тотальну корупцію як в державі загалом (за даними світових рейтингів), так і 

в більшості видів державної діяльності, зокрема, судовій. Тому, пропозиції 

щодо конституційного закріплення присяги суддів Конституційного Суду 

України (с. 122-131), що суттєво ускладнить зміну статусу Конституційного 

Суду України, є пропозицією нормативного закріплення моральних 

цінностей та норм. Отже, зовнішній, формально-юридичний чинник, 

виходить, не є визначальним в природі ефективності і характері права як 

явища. То ж, які, з погляду дисертанта, є первинними -  правові чи інші, 

аксіологічні, онтологічні чинники та який механізм їх взаємодії, щоб його 

використання оптимізувало ефективність діяльності Конституційного Суду 

України?

Варто зауважити, що наведені вище зауваження та дискусійні 

положення не впливають суттєво на загальну позитивну оцінку дисертації 

В.Р. Нестора, яка є самостійним творчим доробком автора, що доповнює 

систему науково-теоретичних знань щодо порівняльно-правового аналізу 

діяльності органів конституційного правосуддя в Україні та Литовській 

Республіці.

За предметом, завданнями, методологією, змістом та висновками 

дисертація цілком відповідає спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; 

муніципальне право. У публікаціях здобувача й авторефераті відбиті основні 

положення дисертації. Автор уникає бездоказових та категоричних 

тверджень.

Положення, що викладені в дисертації та виносяться на захист, 

розроблені автором особисто. Автореферат дисертації адекватно відображає 

її основні положення.

Оформлення дисертації та автореферату відповідає нормативним 

вимогам, а їх тексти написано літературною мовою.
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9

ВИСНОВОК

Таким чином, на основі вивчення дисертації та опублікованих праць 

здобувана необхідно зробити висновок, що дисертація «Конституційне 

правосуддя в Україні та Литовській республіці (порівняльно-правовий 

аналіз)» є цілісним та завершеним дослідженням актуальних теоретичних та 

методологічних проблем сучасного правознавства, відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання 

старшого наукового співробітника» затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. №567, а її автор Нестор Віталій 

Романович заслуговує на присудження йому наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право; 

муніципальне право.
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