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офіційною опонента на дисертаційне дослідження Касапоглу Світлани 
Олександрівни на тему «Реалізація норм кримінального процесуального 
нрава», подане на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальніст ю 12.00.09- кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; онератнвно-розшукова діяльність

Актуальність теми. Розвиток кримінального процесу в Україні 

відбувається шляхом нарощування законодавчої, практичної та наукової баз. 

Такі процеси нерідко супроводжуються проблемами нормотворчості та 

практики, а розроблення шляхів їх усунення покладено на доктрину 

кримінального процесуального права. Причин для таких проблем багато. 

Ними можуть бути прояв особливостей нормотворчості різних суб’єктів, 

неоднакове застосування судом однієї і тієї ж норми права, різне тлумачення 

суб’єктами права процесуальних норм тощо. Це все створює як проблеми 

використання практичними працівниками норм права, так і проблеми 

розвитку достатнього рівня правової свідомості громадян.

Встановлюючи права та обов'язки учасників кримінального 

провадження, кримінальні процесуальні норми самі по собі не можуть 

гарантувати їх правильної реалізації. Разом із тим, найдосконаліший 

кримінальний процесуальний закон при його неправильному застосуванні 

може спричинити результати, які протилежні тим, які концептуально визначив 

законодавець. Саме тому важливо не тільки те, що передбачають кримінальні 

процесуальні норми, але й те, хто і як їх здійснює та застосовує.

ВИД. Ч  < А М . H / f  
В ід

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченха
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Питання про те, що слід розуміти під реалізацією, зокрема під 

застосуванням норм права, у літературі є дискусійним. У цьому аспекті 

питання про застосування норм кримінального процесуального права не с 

винятком. Більше того, воно є складним ще й тому, що застосування 

кримінальних процесуальних норм виступає одночасно в якості способу та 

методу застосування кримінально-правових норм. І з цих позицій проблема 

реалізації кримінальних процесуальних норм у кримінальному провадженні є 

актуальною.

Про актуальність і необхідність дослідження цієї теми свідчить і те, що 

протягом тривалого часу у вітчизняній кримінальній процесуальній науці 

питання про реалізацію норм кримінального процесуального права ставилося 

лише у контексті діяльності органі досудового розслідування, прокуратури і 

суду щодо застосування цих норм, а необхідність розробки саме цієї тематики 

зумовлена низкою чинників, серед яких: кардинальні та широкомасштабні зміни 

кримінального процесуального законодавства, спрямовані на подальшу його 

гармонізацію із законодавством Європейського Союзу; складність завдань, шо 

постають перед слідчими, прокурорами, судами в принципово нових соціально- 

політичних умовах; існування прогалин в нормах кримінального процесуального 

права; відсутність науково обгрунтованих рекомендацій щодо реалізації 

учасниками кримінального провадження структурних елементів норми 

процесуального права; реалізація судами та іншими учасниками процесу норм 

КПК 1960 р. у багатьох кримінальних справах, які до дня набрання чинності КПК 

2012 р. надійшли до суду від прокурорів з обвинувальним висновком, 

постановою про застосування примусових заходів медичного чи виховного 

характеру, постановою про направлення справи до суду для вирішення питання 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності та ін.

Не зважаючи на певну увагу вчених до поняття, змісту і значення реалізації 

норм кримінального процесуального права, ці питання у науці кримінального 

процесу до цього часу не були предметом повного і всебічного дослідження на
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рівні докторських дисертацій. І тому в межах цієї дисертації здійснено спробу 

розроблення цілісної концепції реалізації норм кримінального процесуального 

права.

У роботі по-новому, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

вітчизняного і зарубіжного кримінального процесуального права досліджені 

проблеми реалізації норм кримінального процесуального права, і внесені 

науково обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення кримінального 

процесуального законодавства в цій сфері.

Відповідність дисертаційної роботи сучасним вимогам науки і 

практики. Робота Касапоглу С.О. виконана відповідно до Стратегії 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 

276/2015; Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015 Плану заходів з 

реалізації 1 Іаціональної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженої розпорядженням Кабінету' Міністрів України від 23 листопада 2015 

р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з положеннями 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових наук 

України на 2016-2020 роки, затвердженої 3 березня 2016 року на загальних зборах 

Національної академії правових наук України, зокрема п. 1 «Вплив кримінально- 

правових наук на законодавство та практику боротьби зі злочинністю в Україні» 

розділу «Фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення 

боротьби зі злочинністю в Україні». Тему дисертації затверджено вченою радою 

Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» 

24 грудня 2013 р. (протокол № 12).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність. 

Запропонована структура дослідження достатньо обгрунтована та логічно 

побудована, а його результати є аргументованими і переконливими.
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Дисертантка використала достатню кількість наукової літератури, в 

тому числі зарубіжної, з питань стану та методології наукових досліджень 

щодо норм кримінального процесуального права як об’єкта реалізації; засад 

реалізації цих норм та заборони реалізації нечинних норм права; зведення до 

мінімуму формалізму під час їх реалізації; структури реалізації норм 

процесуального права; реалізації окремих різновидів норм кримінального 

процесуального права: нетипових норм, норм-дефініцій, норм, які містять 

оцінні поняття; норм-засад; чинників, що впливають на ефективність 

реалізації цих норм.

У своїй роботі авторка критично ставиться до деяких положень 

публікацій, на сторінках дисертаційного дослідження веде коректну полеміку 

з іншими вчсними-процесуалістами.

Необхідно зазначити, що методологія дослідження побудована 

правильно та передбачає використання апробованої системи методів (серед 

яких: філософські, загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціально-наукові).

Постановка завдань, визначення об’єкта, предмета та мети наукового 

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд та цілком відповідає загальним 

вимогам. Завдання та мста наукової праці автором в цілому досягнуті.

Дисертаційне дослідження має належну емпіричну базу, яка включає 

матеріали вивчення 800 кримінальних процесуальних рішень слідчих суддів 

та судів першої, апеляційної і касаційної інстанцій, ухвалених протягом 2013- 

2018 років (до 15 грудня 2017 року -  також Верховного Суду України та 

Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ); 

зведені дані анкетування 200 слідчих, 50 суддів, 50 прокурорів, 50 адвокатів 

усіх регіонів України; слідча та судова практика, у тому числі ЄСПЛ.

Дисертаційна робота грунтується на нормативно-правовій базі, яку 

складають міжнародно-правові норми, законодавство України та зарубіжних 

країн, відомчі нормативно-правові акти, інформаційні листи Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

рішення ЄСПЛ.
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Таким чином, обгрунтованість і достовірність отриманих дисертантом 

результатів, висновків та пропозицій забезпечена завдяки використанню 

широкого кола наукових джерел, емпіричної бази, різноманітних методів 

наукового і практичного дослідження поставлених завдань.

Наукова новизна положень та висновків, які виноситься на захист.

Дисертація Касапоглу С.О. є одним із перших в українській кримінальній 

процесуальній науці комплексним дослідженням питань, що відносяться до 

проблем та особливостей реалізації норм кримінального процесуального 

права. Вона містить значну кількість наукових положень, висновків та 

рекомендацій, вперше запропонованих у кримінально-процесуальній науці, 

здійснює розвиток попередніх досліджень цієї проблеми.

У дисертації сформульовано низку висновків, пропозицій та 

рекомендацій, які, на наш погляд, характеризуються новизною та сукупно 

допомагають вирішити ряд важливих теоретичних і практичних проблем.

1. На думку офіційного опонента, цікавим є запропоновані у дисертації 

ознаки реалізації норм кримінального процесуального права.

2.Заслуговує на увагу запропонована автором класифікація ризиків 

реалізації норм кримінального процесуального права.

3.Цікавою є позиція автора щодо класифікації «неформальних 

практик» реалізації кримінальних процесуальних норм.

4.3аслуговус на увагу пропозиція автора щодо дотримання принципу 

процесуальної економії (раціонального ведення кримінального провадження), 

що пришвидшує процес і зменшує рівень формалізму в реалізації норм 

процесуального права.

Оцінка змісту дисертації та автореферату. Дисертація має чітку 

структуру: композиційно складається із вступу, чотирьох розділів, які містять 

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

обсяг роботи становить 388 сторінок, з яких: основний текст -326 сторінок; 

список використаних джерел -  40 сторінок (394 найменування); додатки - 22
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сторінки. Дисертант виконав вимоги, шо висуваються МОН України до цього 

виду наукових праць.

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, задачі, об’єкт та предмет, розкрито наукову новизну роботи, її 

теоретичне і практичне значення, а також форми апробації одержаних 

результатів.

Розділ 1. «Норми кримінального процесуального права як  об'єкт 

реалізації» складається з трьох підрозділів. У ньому дисертантом послідовно 

досліджено поняття, ознаки, функціональне призначення і різновиди норм 

кримінального процесуального права; співвідношення норм у контексті їх 

реалізації та значення правильного визначення структури норм кримінального 

процесуального права для їх реалізації.

Обгрунтовано, що окрім ознак, притаманних для всіх норм права, норми 

кримінального процесуального права мають власні, специфічні ознаки. 

Специфічність їх обумовлена службовим характером процесуальних норм 

щодо норм матеріальних.

Автором встановлено, що загальна теорія права не дає визначення 

правових понять, вона лише виокремлює те загальне, що є у нормах всіх галузей 

права. Оскільки норми кримінального процесуального права належать до єдиної 

системи норм права, вони наділені усіма ознаками правових норм.

Доведено, що кримінальні процесуальні норми виконують такі функції: 

правоохоронна, регулятивна, службова, інструментальна, виховна, превентивна.

Зазначено, що зміст норм кримінального права безпосередньо впливає на 

процеси реалізації норм процесуального прана.

Дисертантом обгрунтовано, що правильне визначення структурних 

частин норм кримінального процесуального права мас важливе значення для 

судової практики та має сприяти виробленню однакових підходів до 

структуризації кримінальних процесуальних норм, а відтак і до однакової їх 

реалізації усіма суб’єктами, які вправі це робити.
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Автором доведено, що судді Верховного Суду не повинні займатися 

пошуком структурних елементів кримінальної процесуальної норми в інших 

галузях права і тому, якщо практики будуть слідувати позиціям, висловленим 

у теорії права щодо структурної побудови норм кримінального 

процесуального права, то їм доведеться марно виконувати значний обсяг 

діяльності, результати якої не мають значення для практики перегляду 

судових рішень Верховним Судом.

У Розділі 2 «Реалізація норм кримінального процесуального права: 

загальні положення», який складається із трьох підрозділів, увагу' приділено 

дослідженню поняття та формам реалізації норм кримінального 

процесуального права; засадам реалізації цих норм та структурі реалізації 

норм кримінального процесуального права.

Автором зазначено, що реалізацію норм кримінального процесуального 

права пов’язують, як правило, винятково з застосуванням їх суб’єктами, 

наділеними владними повноваженнями. Між тим, значна кількість норм 

кримінального процесуального права адресована іншим суб’єктам 

кримінального провадження.

Дисертантом доведено, шо багатоманітність суб’єктів, які реалізують 

норми, у кримінальному провадженні поєднується з багатоманітністю норм 

кримінального процесуального права залежно від обсягу регульованого ними 

предмету. Одні норми регулюють конкретне правовідношення, другі 

розповсюджують свою дію на сукупність відносин, що утворюють інститут 

кримінального процесуального права, треті -  на увесь кримінальний процес.

Автором визначені ознаки реалізації норм кримінального процесуального 

права: реалізація норм кримінального процесуального права -  це діяльність усіх 

суб’єктів кримінального процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; 

усі процеси реалізації окремих норм та інших структурних елементів 

кримінального процесуального права є пов’язаними між собою від початку 

кримінального провадження до його завершення; структу рні елементи діяльності 

різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального процесуального права, є
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різними за обсягом; кожний з суб’єктів, незалежно від того, яку класифікаційну 

групу -  суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є 

заінтересованими у його результатах, має можливість здійснювати певну 

«автономну» діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, 

а також впливати на таку ж діяльність суб’єктів, які представляють державні 

інтереси.

Авторка обгрунтовує думку про те, що в умовах змагального 

кримінального провадження підлягає перегляду традиційний підхід до розуміння 

кримінального процесу як до цілісного утворення -  правозастосовного процесу, 

який здійснюється винятково державними органами і службовими особами.

Дисертанткою доведено, що чинність КПК і чинність норм 

кримінального процесуального права -  не одне й те ж, оскільки в чинному 

КПК є нечинні норми. Авторка доводить це прикладами із законодавства.

В роботі визначені проблемні питання, які пов’язані з ретроактивною і 

ультраактивною дією норм кримінального процесуального права. Ці питання 

виникають у зв'язку з запровадженням нових норм права. Будь-яка новація у 

законодавстві на перших етапах її реатізації стає певним «стресом» для 

суб’єктів реалізації норм процесуального права.

Обгрунтовано, що процесуальна норма може бути чинною, але якщо її 

реалізує неналежний суб'єкт, то результати діяльності з її реалізації не можуть 

бути використані при постановленні процесуальних рішень у кримінальному 

провадженні.

Дисертанткою розглянуті умови, за яких конкретний суб’єкт 

кримінального провадження, в тому числі й той, що не наділений владними 

повноваженнями, має можливість реалізувати певну норму процесуального 

права. До них автора відносить: наявність в учасника кримінального 

провадження кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що складається 

з правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допустимість реалізації норм 

кримінального права не суб'єктами, яким вони адресовані (неособиста 

реалізація).
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Доведено, шо необгрунтоване або недостатньо обгрунтоване рішення, в 

якому реалізуються норми кримінального процесуального права, у судовій (так 

само, як і в слідчій та прокурорській) практиці стало способом приховування 

формалізму в діяльності з реалізації норм.

Авторка розглядає в роботі таке поняття як «неформальні практики» 

реалізації норм кримінального процесуального права, які вона класифікує за 

декількома підставами: залежно від психічного ставлення суб’єкта до потреби 

дотримання вимог норми -  умисні і невмисні; залежно від ступеню відхилення 

від вимог норми процесуального права -  законні і незаконні; залежно від 

поширеності у кримінальних провадженнях -  одиничні і звичні (традиційні).

Дисертанткою обірунтовано, шо структу ра кримінального процесу може 

бути представлена не лише у вигляді стадій функціональної послідовності, 

етапів, процесуальних дій тощо, а і як сукупність процесів реалізації норм 

кримінального процесуального права. Авторка вважає, що таку сукупність не 

можна розглядати як систему, бо кожен з процесів реалізації норм кримінального 

процесуального права є унікальним і не завжди закономірно пов’язаний з іншими 

процесами реалізації норм у цьому ж кримінальному провадженні.

Дисертантка розглядає питання щодо доцільності запровадження у 

кримінальний процес правової експертизи і наводить власні аргументи проти 

цього.

Авторкою доведено, що традиційні для реалізації норм матеріального 

права стадії -  встановлення фактичних обставин, вибір норми права, 

прийняття рішення у справі -  не можуть існувати у процесах реалізації норм 

кримінального процесуального права і вважає, що учасники кримінального 

провадження можуть вжити заходів до вивчення обставин, в яких вони діють 

у рамках провадження, можуть самостійно чи за допомогою адвоката вибрати 

норму права. А ось прийняття рішень у кримінальному провадженні є 

винятковою компетенцією суб’єктів, наділених владними повноваженнями.

Розділ 3 «Реалізація окремих різновидів окремих норм 

кримінального процесуального права» складається з двох підрозділів, у
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яких проаналізовано реалізацію нетипових норм кримінального

процесуального права, особливості реалізації норм-засад, роль норм-дефініиій 

у реалізації інших норм кримінального процесуального права та реалізація 

норм кримінального процесуального права, які містять оцінні поняття.

Відзначається важливе значення норм-засад кримінального

процесуального права як гіпотези в процесі реалізації інших норм цієї ж галузі 

права. У гіпотезі викладаються умови, з настанням яких починає діяти 

диспозиція і/або санкція. Автором доведено, що якщо тільки під час 

провадження буде з’ясовано, що відсутній склад чи подія кримінального 

правопорушення, то слід констатувати про відсутність умов для подальшої 

реалізації норм кримінального процесуального права, за винятком норм, що 

регламентують порядок закриття кримінального провадження.

Між тим обгрунтовується, що під час реалізації норми-засади 

кримінального процесуального права, застосовуючи типову норму, кожного 

разу потрібно зважати на те, що норм-засад в КІІК є двадцять дві. У інших 

правових джерелах також є норми-засади, які теж підлягають реалізації. 

Однак не кожна норма-засада є умовою реалізації усіх типових норм. Хоча 

суб'єкт, реалізуючи певну норму кримінального процесуального права, 

повинен перевірити наскільки ця норма узгоджується з нормами-засадами.

Доведено, що норми-дефініції як такі, що визначають категоріальний 

апарат, використовуваний законодавцем при формулюванні інших норм 

кримінального процесуального права, мають важливе значення для 

формування у слідчих, прокурорів і суддів «процесуальної» правосвідомості.

Обгрунтовано, що структурними елементами принципу верховенства 

права є правова визначеність, сутність якої на практиці зводиться серед іншого 

до однакового розуміння учасниками кримінального провадження оціночних 

понять у праві і прогнозованості дій і рішень органів досудового 

розслідування, прокурора, суду. Чинний КПК містить значну кількість 

оціночних понять. Теоретичні дослідження оціночних понять зводяться поки 

що переважно до з’ясування їх сутності та застосування суб’єктами,
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наділеними владними повноваженнями, норм кримінального процесуального 

права, що містять такі поняття. Тим часом в кримінальному провадженні 

важливим є розуміння сутності оціночних понять і з’ясування своїх 

можливостей з реалізації відповідних норм права непрофесійними учасниками 

кримінального провадження. Останні є адресатами багатьох норм. Однак в 

науці кримінального процесу не приділяється увага дослідженню механізмів 

забезпечення однакової реалізації норм кримінального процесуального права, 

що містять оціночні поняття, в контексті діяльності непрофесійних учасників 

кримінального провадження. Ця обставина свідчить про розуміння вченими і 

практиками кримінального процесу переважно як діяльності «уповноважених 

осіб», що в методологічному плані є проблемою для інших учасників процесу, 

які реалізують адресовані їм процесуальні норми самостійно, часто в своїх 

інтересах.

Дисертанткою обгрунтовано, що використання оцінних понять у 

кримінальних процесуальних нормах є одним зі способів вираження 

невизначеності у праві, яка має бути конкретизована у перебігу реалізації норм 

процесуального права. Авторка вважає, що розуміння змісту оцінних понять 

може бути (і є) різним у різних суб’єктів правореалізації і тому у плані 

забезпечення реалізації норм права вкрай важливим питанням, окрім 

визначення критеріїв оцінних понять, є тлумачення норм, які підлягають 

реалізації.

Розділ 4 «Чинники, що впливають на ефективність реалізації норм 

кримінального процесуального права» складається з трьох підрозділів, в 

яких увагу приділено якості норм, правовим гарантіям та ризикам реалізації 

норм кримінального процесуального права.

Доведено, що ефективність конкретного кримінального провадження 

залежить від ефективності процесів реалізації кожної кримінальної 

процесуальної норми. Ефективність реалізації окремих процесуальних норм 

залежить від багатьох чинників, в тому числі і від якості цих норм.
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Обгрунтовано, що «якість» означає властивість (ознаку) об’єкта, яка 

дозволяє його ідентифікувати. Авторка зазначає, що для норми права такими 

ознаками є загальнообов’язковість, формальна визначеність тощо. Кожна норма 

мас мінімальну кількість ознак (властивостей), які дають змогу ідентифікувати її 

як норм)' права взагалі, чи норму кримінального процесуального права. Знаючи 

ці ознаки, можна говорити про якість об’єкта у сенсі його якісної визначеності.

Звернено уваг)' на те, що функціональним призначенням норм 

кримінального процесуального права є визначення підстав і порядку 

кримінального провадження. Тому, формулюючи стандарти доброякісності 

кримінальних процесуальних норм, основну увагу варто звертати на те, 

наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій нормі визначені підстави і 

процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; чи обмежуються 

права і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; чи є пропорційними 

санкції норми положенням, викладеним у гіпотезі і диспозиції; чи немає 

суперечностей між різними структурними елементами; чи є однозначними 

формулювання тощо.

Авторка дисертації наголошує на тому, що наявність дефектів 

кримінальних процесуальних норм як якісна оцінка їхнього «внутрішнього» 

стану є продуктом неефективного правового регулювання відносин, що 

виникають у зв’язку з кримінальним провадженням. Своєю чергою, дефекти 

норм є причиною неефективної їх реалізації. Чим суттєвіший дефект, тим більше 

зусиль суб’єкту реалізації норми доводиться витрачати на подолання її дефекту 

(дефектів) на шкоду досягненню цілей норми.

Неузгодженість санкції норми з її гіпотезою чи диспозицією, чи, навіть, 

відсутність санкції може зовсім не вплинути на ефективність реалізації 

процедурної норми, а ось відсутність регламентації певного етапу кримінальної 

процесуальної дії (прогалина в правовому регулюванні) потребує суттєвих 

зусиль для реалізації норми права.

Дисертантка доводить, що ефективність норми кримінального 

процесуального права можна розглядати лише в її сутнісному вимірі або як
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можливий, тобто прогнозований, результат її майбутньої дії (реалізації). У 

такому вимірі ефективність кримінальної процесуальної норми с елементом 

системи її властивостей, які визначають «загальну» якість норми.

Дисертантка доводить, що низька «загальна» якість кримінальної 

процесуальної норми або її окремих структурних елементів в однакових 

умовах є причиною низької ефективності її реалізації; наскільки ефективність 

реалізації норми процесуального права залежить від її якості можна визначити 

лише в перебігу практичної діяльності і отримання результату.

Обгрунтовано, що у відриві одне від одного поняття «якість норми 

кримінального процесуального права» і «ефективність її реалізації» не мають 

значення. Лише в сукупності ці поняття можуть визначають результативність 

діяльності учасників кримінального провадження з використання, 

дотримання, виконання та застосування норм кримінального процесуального 

права.

Доведено, що механізм правового регулювання побудований і 

налаштований таким чином, що права, обов’язки і заборони забезпечують 

(гарантують) власну реалізацію у різних формах через зв’язки, що між ними 

існують. Формою, яка забезпечує реалізацію використання прав, дотримання 

заборон і виконання обов’язків у межах правовідносин у кримінальному 

провадженні, є застосування норм права уповноваженими (компетентними) 

державними органами і їхніми посадовими особами.

Авторка пропонує власну класифікацію ризиків реалізації норм 

кримінального процесуального права за такими підставами: залежно від 

статичних і динамічних характеристик норм права та за ступенем важливості для 

суб’єкта реалізації норм права.

Зроблені Касапоглу С.О. наукові висновки мають вагому 

аргументацію, належним чином є обґрунтованими і характеризуються 

високим рівнем достовірності. Крім розглянутих вище, в роботі містяться й 

інші положення, висновки, рекомендації, які сукупно забезпечують цілісність 

проведеного дослідження.
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Автореферат дисертації ідентичний за змістом основним положенням 

самої дисертації і відповідає зазначеній спеціальності 12.00.09- кримінальний 

процес та криміналістика; судова експертиза; олерагивно-розшукова 

діяльність.

Практичне значення одержаних результатів дослідження. Одержані 

автором результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

різних аспектах правової діяльності. Вся сукупність теоретичних і практичних 

висновків дослідження Касапоглу С.О. свідчить про те, шо вони є певним 

внеском не лише у науку кримінального процесу, а й практичну діяльність.

Сформульовані в дисертації положення, висновки й пропозиції можуть 

бути використані у;

-  законотворчій діяльності -  при внесенні змін і доповнень до чинного 

кримінального процесуального законодавства України, а також при розробці 

окремих законопроектів;

-  практичній діяльності судів, органів досудового розслідування, 

адвокатури та прокуратури- при розробленні та вдосконаленні відомчих 

нормативно-правових актів, при реалізації повноважень щодо захисту- прав 

учасників кримінального провадження (Акт впровадження Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду від 12 жовтня 2018 р.);

-  навчальному процесі та навчально-методичній діяльності -  при 

підготовці навчальних планів і програм, лекцій, методичних рекомендацій, 

тестових завдань і дидактичних матеріалів; безпосередньо при проведенні різних 

видів занять за відповідними дисциплінами (акти впровадження юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

21.03.2018, Національної академії внутрішніх справ від 02.04.2018, 

Дніпропетровського державною університету внутрішніх справ від 03.04.2018; 

Академії адвокатури України від 05.04.2018);

-  науково-дослідній діяльності -  при підготовці дисертацій, монографій, 

наукових статей (акти впровадження юридичного факультету Київського
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національного університету імені Тараса Шевченка від 21.03.2018, ДВНЗ 

«Національний гірничий університет» від 06.03.2018).

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

опублікованих наукових працях. Результати дослідження повною мірою 

відображені в наукових фахових виданнях, зміст і характер яких відповідають 

вимогам, встановленим МОН України, а також виступах дисертанта з 

доповідями основних положень дисертації на науково-практичних 

конференціях, що в цілому свідчить про достатній рівень апробації.

Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

відображені в 38 наукових публікаціях, із них 26 праць, в яких викладені 

основні наукові результати дисертації (1 монографія, 25 статей у наукових 

виданнях, 6 з яких -  у наукових періодичних виданнях інших держав з 

юридичного напряму та у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз), та 12 опублікованих праць, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації.

У цілому позитивно оцінюючи рецензовану працю, звернемо увагу 

на окремі дискусійні питання, які, на нашу думку, потребують або 

додаткової аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту.

1. В своєму дослідження здобувачка дійшла висновку, що «кожний з 

суб’єктів, незалежно від того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які ведуть 

кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у його 

результатах, - має можливість здійснювати певну «автономну» діяльність з 

реалізації норм кримінального процесуального права, а також впливати на 

таку ж діяльність суб’єктів, які представляють державні інтереси» (стор. 319).

В цілому погоджуючись із вказаним твердженням варто зауважити, що 

в цьому випадку не врахована повна класифікація суб’єктів кримінального 

процесу. Зокрема, вказано суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження, та 

суб’єктів, які є заінтересованими у його результатах. Але, окрім цих суб’єктів 

кримінального провадження, є ще й особи, які не заінтересовані у результатах
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кримінального провадження та відіграють допоміжну роль: свідки, поняті, 

спеціалісти, експерти тощо.

2. На сторінці 66 свого дослідження автор зазначає: «Позиції, висловлені 

у науці кримінального процесу відносно того, що суб’єктами вирішення 

кримінальної справи у стадії досудового розслідування є слідчий і прокурор, 

тобто сторона обвинувачення... Отже, якщо вважати справою будь-який 

юридичний, у тому числі й кримінальний, процес, то сторона обвинувачення с 

суб’єктом вирішення справи, але лише у процесуальному розумінні поняття».

Вважаємо недоцільним використання в цьому випадку терміну 

«вирішення кримінальної справи у стадії досудового розслідування». Адже на 

досудовому розслідування варто говорити про кримінальне провадження, а не 

кримінальну справу. В ст. 2 КІ1К України вказано, шо завданнями 

кримінального провадження (а не кримінальної справи) є захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

3. На стор. 229 свого дослідження здобувачка стверджує, що норми- 

засади не повинні бути включені до КПК, якщо вони сформульовані в інших 

джерелах права (міжнародних договорах, Конституції України). Зокрема 

«норми-засади, які у вигляді спеціальних статей розміщені у КПК, не повинні 

дублювати норми, якими визначаються конституційні права громадян. 

Йдеться про те, що у КПК України як засади повинні були бути врегульовані 

такі правові положення, які б ідентифікували юридичний процес як 

кримінальний і підкреслювали його динамічність та логічний, закономірний 

розвиток у часі».

Вважаємо, що таке твердження потребує додаткової аргументації Адже 

переважна більшість засад, які регулюються у главі 2 КПК України, визначені 

у Конституції України, і при цьому стосуються кримінального провадження. 

Зокрема, в ст. 63 Конституції України задекларовано, «що особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів 

сім’ї' чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, 

обвинувачений чи підсудний має право на захист». Відповідно, у КПК України
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ці конституційні положення знайшли свій розвиток у ст. 18 КПК «Свобода від 

самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї» та 

ст. 20 КІІК «Забезпечення права на захист». Не включення цих норм-засад до 

КПК України через те, що вони є у Конституції України, навряд чи є 

виправданим та доцільним.

4. Не можемо погодитися з автором про те, що термін «розмір мінімальної 

заробітної плати», який тлумачиться у ч. 1 ст. З КПК України, не повинен 

включатися до КПК, адже регулює питання, які є предметом регулювання 

трудового, а не кримінального процесуального права (стор. 239-240).

Так, у п. 16 ч. 1 ст. З КПК України визначено, що «розмір мінімальної 

заробітної плати - грошова сума, що дорівнює місячному розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому 

приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія». 

Тобто, в цьому визначенні вказана специфіка використання цього терміну у 

кримінальних процесуальних правовідносинах - розмір мінімальної заробітної 

плати, встановленої законом на 1 січня календарного року. Адже згідно із 

законом «Про державний бюджет України» цей розмір протягом року 

змінюється. І тому логічним є роз’яснення законодавця щодо того, від якої 

суми (на 1 січня календарного року) слід відштовхуватися у кримінально- 

процесуальних правовідносинах.

5. Метою дослідження є розробка концепції реалізації норм кримінального 

процесуального права. Для досягнення цієї мети здобувачка поставила перед 

собою 11 завдань: охарактеризувати ознаки, функціональне призначення і 

різновиди норм кримінального процесуального права; визначити 

співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у 

контексті їх реалізації; встановити значення правильного визначення структури 

норм кримінального процесуального права для їх реалізації тощо

За результатами дослідження було зроблено 25 висновків, що за

кількістю значно перевищує поставлені завдання.
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Перелічені зауваження і побажання, зрозуміло, не вичерпують дискусії 

й щодо інших положень і висновків дисертації, яка, очевидно, буде 

продовжена під час її публічного захисту. Ллє висловлені опонентом 

зауваження переважно мають дискусійний характер і, в цілому, не впливають 

на високу позитивну оцінку дисертації. Основні положення дисертації 

ідентично викладені в авторефераті. Висновки і пропозиції, сформульовані у 

дисертації, переважно знайшли свій ідентичний виклад у публікаціях з теми 

дисертації і є вагомим внеском дисертанта у розвиток кримінальної 

процесуальної науки, а також цінним порадником для правників у сфері 

кримінального процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності.

Дисертація Касапоглу Світлани Олександрівни на тему «Реалізація норм 

кримінального процесуального права» с завершеною науковою працею, 

містить нові науково обгрунтовані результати проведених досліджень, які 

розв'язують конкретне наукове завдання, що мас істотне значення для науки 

кримінального процесу, відповідає вимогам пунктів 9, 10, 12 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 липня 2013 року 567 зі змінами та доповненнями 

від 6 вересня 2016 року, а її автор -  Касапоглу Світлана Олександрівна на 

основі її прилюдного захисту заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 -  кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. 

Офіційний опонент:

Директор Інституту підготовки керівних кадрів 

та підвищений кваліф ікації Національної академії 

внутрішніх справ

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК:

доктор юридичних наук, професор, 

заслужений діяч науки і техніки України

Іиддіп діловодства та архіву 
-азональногоуніверситету 

tapaca Іііеаченіз

Л.Д,Удалова
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 
у Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка

і

В І Д Г У К

офіційного опонента доктора юридичних наук, професора О.Г. Шило 
на автореферат і дисертацію Касапоглу Світлани Олександрівни за темою 

«Реалізація норм кримінального процесуального права», поданої на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 
«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 
розшукова діяльність» в спеціалізовану вчену раду Д 26.001.05 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка - Київ, 2019.

Актуальність обраної теми. Будучи способом втілення в життя норм 

права, їх реалізація у свідомо-вольових поступках людей має декілька форм, 

що істотно відрізняються одна від одної за своїм цільовим призначенням, 

характером, суб’єктним складом тощо. Реалізація норм кримінального 

процесуального права так само здійснюється у цих формах і складає зміст 

кримінальної процесуальної діяльності, суб’єкти якої застосовують норми 

права, виконують, дотримуються та використовують їх. Незважаючи на 

фундаментальне значення проблеми правореалізації, в науці кримінального 

процесу вона й досі не знайшла свого вирішення. Крім того, вже 

традиційним для української юридичної науки є спрямування наукових 

досліджень на розробку лише одного сегменту цієї проблеми, що стосується 

застосування норм права, при цьому інші форми реалізації норм права 

лишаються без належної уваги науковців. Проте в умовах змагальності, яка 

визначає будову сучасного кримінального процесу, предметом наукового 

пошуку в цьому напрямі мають бути й інші форми реалізації норм 

кримінального процесуального права, а саме -  використання, дотримання та 

виконання. Це свідчить про безумовну актуальність теми дисертаційної 

роботи С.О. Касапоглу. вш. № *
ВІД ‘ *с> ” 7 2 0 19 р .

Відділ діловодства та архіву 
Київсохого національного університету 

імені Тараса Шевченка
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Крім того, дослідження проблеми реалізації норм кримінального 

процесуального права є вельми актуальним з огляду на потреби 

правозастосовної практики, яка в результаті концептуальної зміни 

кримінального процесуального законодавства України формується за новими 

стандартами, що в принципово нових соціально-політичних умовах вимагають 

зміни правосвідомості учасників кримінальних процесуальних відносин.

На актуальність теми дослідження вказує також і те, що воно виконано 

відповідно до основних положень Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої 

Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015; Національної 

стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 

серпня 2015 року № 501/2015 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у 

сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. Обраний напрям 

дослідження узгоджується з положеннями Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 роки, 

затвердженої 3 березня 2016 року на загальних зборах Національної академії 

правових наук України, зокрема и. 1 «Вплив кримінально-правових наук на 

законодавство та практику боротьби зі злочинністю в Україні» розділу 

«Фундаментальні та прикладні проблеми наукового забезпечення боротьби зі 

злочинністю в Україні».

Обґрунтованість наукових положень дисертації забезпечується 

застосуванням сучасних методів наукового дослідження. Здобуті 

дисертантом результати базуються на комплексному використанні методів 

наукового пізнання, які в своєму логічному поєднанні дали змогу всебічно 

розглянути проблему реалізації норм кримінального процесуального права, 

досягти поставлену дисертантом мету та вирішити завдання.

Методологічною основою дисертаційного дослідження є теорія 

пізнання соціально-правових явищ, а також наукові принципи і
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концептуальні положення, розроблені фахівцями в галузі загальної теорії 

права. Спеціальними методами дослідження, використаними в цій роботі, є 

діалектичний метод, метод системно-структурного аналізу, історичний, 

порівняльно-правовий, логічного аналізу, індукції, дедукції, функціональний 

і статистичний. Всі методи дослідження використовувались у взаємозв’язку 

та взаємозалежності, що в кінцевому рахунку забезпечило всебічність, 

повноту та об’єктивність дослідження, коректність, несуперечливість та 

істинність наукових результатів.

Для з’ясування загальних положень щодо сутності норм кримінального 

процесуального права як об’єкту реалізації (розділ 1) дисертантом 

застосовані історичний, функціональний, порівняльно-правовий методи, а 

також метод індукції. У перебігу дослідження поняття, форми, засад та 

структури реалізації норм кримінального процесуального права (розділ 2) 

використані методи логічного аналізу, дедукції, індукції. Дослідження 

реалізації нетипових кримінальних процесуальних норм і норм, що містять 

оцінні поняття (розділ 3), потребували застосування методів логічного 

аналізу і функціонального. Для аналізу впливу якості норм кримінального 

процесуального права на ефективність їхньої реалізації, правових гарантій та 

ризиків реалізації цих норм (розділ 4) використано методи моделювання, 

функціонального та логічного аналізу. Статистичний метод застосовано 

автором дослідження у всіх розділах дисертації.

Достовірність наукових результатів визначається теоретичною 

основою та емпіричною базою дослідження, яку склали матеріали вивчення 

800 кримінальних процесуальних рішень слідчих суддів та судів першої, 

апеляційної і касаційної інстанцій, ухвалених протягом 2013-2018 років (до 15 

грудня 2017 року -  також Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого 

суду з розгляду цивільних і кримінальних справ); зведені дані анкетування 

200 слідчих, 50 суддів, 50 прокурорів, 50 адвокатів усіх регіонів України; слідча 

та судова практика, у тому числі ЄСПЛ.
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Новизна наукових положень роботи визначається тим, що дисертація 

С.О. Касапоглу є першим в науці кримінального процесу комплексним 

монографічним дослідженням, у якому на основі положень теорії 

кримінального процесу, узагальнення слідчої та судової практики розроблено 

сучасну концепцію реалізації норм кримінального процесуального права.

Вимогам щодо наукової новизни відповідає низка сформульованих 

автором положень, які винесені на захист. Зокрема, автором визначені ознаки 

реалізації норм кримінального процесуального права, до яких віднесено 

наступні положення: реалізація норм являє собою діяльність усіх суб’єктів 

кримінального процесу з упровадження у життя адресованих їм норм; усі 

процеси реалізації окремих норм та інших структурних елементів 

кримінального процесуального права є пов’язаними між собою від початку 

кримінального провадження до його завершення; структурні елементи 

діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального

процесуального права, є різними за обсягом; кожний з суб’єктів, незалежно від 

того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які ведуть кримінальне 

провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у його результатах, - має 

можливість здійснювати певну «автономну» діяльність з реалізації норм 

кримінального процесуального права, а також впливати на таку ж діяльність 

суб’єктів, які представляють державні інтереси; сформульовані засади 

реалізації норм кримінального процесуального права та розкрито їх сутність. 

До засад дисертантом віднесено: заборону реалізації нечинних норм 

кримінального процесуального права; реалізацію норм лише належними 

суб’єктами; зведення до мінімуму формалізму; допустимість аналогії і 

розсуду суб’єктів реалізації норм процесуального права; доведено, що 

критерію, за яким можна відмежувати кримінальну процесуальну діяльність 

державних (компетентних) органів із застосування норм права від 

процесуальної діяльності решти учасників, здійснюваних в інших формах 

реалізації цих норм, не існує. Діяльності окремих учасників утворюють
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певну єдність -  кримінальну процесуальну діяльність, яка і є діяльністю з 

реалізації норм кримінального процесуального права у різноманітних 

формах; обґрунтовано, що складність усвідомлення реального змісту оцінних 

понять, викладених у гіпотезі норми кримінального процесуального права, 

обумовлює складність вирішення питання про те, чи буде розпочато реалізацію 

норми, у диспозиції -  наскільки точно відповідатиме волі законодавця порядок 

провадження процесуальної дії чи ухвалення процесуального рішення. У санкції 

оцінні поняття не викладаються; обґрунтовані вихідні положення, згідно з 

якими, формулюючи стандарти доброякісності кримінальних процесуальних 

норм, основну увагу варто звертати на те, наскільки якісно (без дефектів) у 

тій чи іншій нормі визначені підстави і процесуальний порядок здійснення 

дій та прийняття рішень; чи обмежуються права і свободи людини лише у 

разі крайньої необхідності; чи є пропорційними санкції норми положенням, 

викладеним у гіпотезі і диспозиції; чи немає суперечностей між різними 

структурними елементами; чи є однозначними формулювання понять; 

доведено, що законодавець і суспільство (взагалі), а також учасники 

кримінального провадження (у «власній» кримінальній справі) вправі 

сподіватися на однаково ефективне застосування норм права. У цьому сенсі 

неоднаковість застосування норми процесуального права можна розглядати 

як ознаку неефективності її дії на практиці; здійснено класифікацію ризиків 

реалізації норм кримінального процесуального права за декількома 

підставами: залежно від статичних і динамічних характеристик норм права -  

ризики, пов’язані з якістю норм процесуального права (в статиці), та ризики, 

що виникають під час реалізації цих норм (в динаміці); за ступенем 

важливості для суб’єкта реалізації норм права -  «глобальні» (істотні) і 

«точкові»; за змістом -  правореалізаційні і тактичні; обґрунтовано 

положення, згідно з яким суб’єкт кримінального провадження має 

можливість реалізувати норми кримінального процесуального права за 

наявності як мінімум двох умов: наявність кримінальної процесуальної 

правосуб’єктності, що складається з правоздатності, дієздатності і
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деліктоздатності; допущення у законі можливості реалізації норм 

кримінального процесуального права не суб’єктами, яким вони адресовані 

(неособиста реалізація); доведено, що в разі, коли йдеться про застосування 

норми права, суб’єктом якого є компетентний в праві державний орган чи 

посадова особа або адвокат, то «поріг простоти» норми права може бути 

нижчим, ніж норми, адресованої некомпетентним суб’єктам кримінального 

провадження. Ефективність реалізації як простих, так і складних норм права 

некомпетентними суб’єктами забезпечується наданням їм можливості 

користуватися правовою допомогою адвоката.

Дисертантом висловлено низку положень, які заслуговують на 

підтримку. Зокрема, до таких слід віднести твердження про те, що «всі 

практичні і криміналістичні стандарти мають підпорядковуватися правовим 

стандартам кримінальної процесуальної діяльності, встановленим нормами 

кримінального процесуального права. А отже, можна стверджувати, що 

регулятивна функція норм кримінального процесуального права має й 

побічне значення (підфункцію) - визначення верхньої межі допустимості 

застосування тактичних прийомів і рекомендацій криміналістики та 

стандартів практики під час кримінального провадження» (с. 45 дисертації); 

визначення поняття норм кримінального процесуального права, під якими 

запропоновано розуміти встановлені, а також ратифіковані Україною або 

ухвалені Рішеннями Європейського Суду з прав людини правила, що 

визначають загальні положення та порядок кримінального провадження, а 

також права та обов’язки суб’єктів кримінального процесу, основною 

функцією яких є реалізація норм кримінального права, а додатковими - 

реалізація норм інших галузей права (с. 51 дисертації); висновки автора 

роботи про те, що зв’язок норм кримінального процесуального і 

кримінального права прослідковується на трьох рівнях їх співвідношення, що 

відповідають тричленній структурі права: галузь, інститут, норма. На всіх 

рівнях співвідношення цих норм виявляється службова роль норм 

процесуального права щодо норм матеріального права (с. 77 дисертації), а
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також про те, що норми кримінального і кримінального процесуального 

права мають взаємозв’язки таких видів: 1) прямий, наприклад, коли норма 

кримінального процесуального права спрямована на отримання знання про 

обставини вчиненого кримінального правопорушення, сприяючи тим самим 

правильній його кваліфікації, тобто вирішенню кримінально-правового 

завдання; 2) опосередкований, коли кримінальні процесуальні норми 

покликані сприяти вирішенню суто процесуальних завдань, наприклад, 

визначенню засад кримінального провадження (норми-засади), кримінальних 

процесуальних понять (норми-дефініції), підстав і порядку застосування 

запобіжних заходів тощо. Тут зв’язок аналізованих норм виявляється лише 

на загальному рівні, виходячи зі службової природи норм процесуального 

права; 3) зворотній зв’язок, коли норми кримінального права, що містяться у 

розділі 18 КК «Злочини проти правосуддя», гарантують реалізацію 

кримінальних процесуальних норм, тобто тих норм, завдяки яким 

реалізуються норми інших розділів Кримінального кодексу України (с. 79 

дисертації). Також слід погодитися з твердженням автора про те, що 

«звернення сторони обвинувачення до слідчого судді з клопотанням про 

проведення спеціального досудового розслідування щодо підозрюваного, 

який на момент набрання чинності Законом від 12 травня 2016 р., 

переховується від слідства шість і більше місяців, є таким, що суперечить 

засаді верховенства права. Задоволення слідчим суддею такого клопотання і 

здійснення досудового розслідування, а потім і судового розгляду у формі in 

absentia є підставою для визнання усього кримінального провадження таким, 

що не було справедливим. Недарма законодавець у ч. 5 ст. 374 КПК 

встановив обов’язок суду першої інстанції окремо обґрунтувати, чи були 

здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи 

щодо дотримання прав підозрюваного на захист та доступ до правосуддя з 

урахуванням установлених законом особливостей такого провадження. 

Безумовно, суд, «окремо обґрунтовуючи» це, повинен в першу чергу 

звертати увагу на те, чи законним і обґрунтованим було рішення слідчого
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судді про початок досудового розслідування у формі in absentia. Як висновок 

з викладеного варто зазначити, що під час вирішення питання щодо 

проведення спеціального досудового розслідування, шестимісячний строк, 

протягом якого підозрюваний переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності, необхідно обчислювати з 

моменту набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо діяльності Генеральної прокуратури 

України», тобто з 12 травня 2016 р.» (с. 142-143 дисертації).

Офіційний опонент поділяє і висновок дисертанта про недоцільність 

дозволяння приватним особам, хоч і частково, застосовувати норми 

кримінального процесуального права та його обґрунтування, наведене на с. 

154-156 дисертації.

Значний інтерес викликає частина роботи С.О. Касапоглу, присвячена 

дослідженню засад реалізації норм кримінального процесуального права, 

оскільки виокремлення таких положень і розкриття їх змісту дало автору 

можливість зосередитись на основних положеннях, що визначають сутність 

реалізації норм кримінального процесуального права та його специфіку (с. 

121-191 дисертації). Такими, що складають підгрунтя і дають поштовх для 

подальших досліджень проблеми реалізації норм кримінального 

процесуального права, є твердження дисертанта про те, що «структура 

кримінального процесу може бути представлена не лише у вигляді стадій 

функціональної послідовності, етапів, процесуальних дій тощо, а і як 

сукупність процесів реалізації норм кримінального процесуального права. 

Таку сукупність не можна розглядати як систему, адже кожен із процесів 

реалізації норм кримінального процесуального права є унікальним і не 

завжди закономірно пов’язаний з іншими процесами реалізації норм у цьому 

ж кримінальному провадженні. Сукупність зазначених процесів не є 

зв’язаним цілим, сукупністю елементів, об’єднаних загальним принципом, 

призначенням. Процеси реалізації процесуальних норм відбуваються у 

системі кримінального процесу, але внаслідок того, що вони є розрізненими,
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здійснюються різними учасниками (в тому числі й тими, які мають власний 

інтерес у кримінальному провадженні або представляють інтереси третіх 

осіб, та тими, які не мають інтересу), з різною метою, в рамках різних 

процесуальних функцій і завдань, сукупність цих процесів не має ознак 

системи» (с. 204-205 дисертації), а також міркування автора роботи щодо 

оптимальної моделі закріплення в КПК засад кримінального провадження (с. 

228-234 дисертації).

Наукові положення викладені несуперечливо з урахуванням ступеню 

їхньої новизни. Стиль їх викладення дозволяє усвідомити їхній зміст і новизну у 

порівнянні з раніше висловленими в науці кримінального процесу підходами 

щодо питань, які є предметом даного дослідження.

Основні результати та висновки, що сформульовані в дисертації, 

відображені в 38 наукових публікаціях, із них 26 праць, в яких викладені 

основні наукові результати дисертації (1 монографія, 25 статей у наукових 

виданнях, 6 з яких -  у наукових періодичних виданнях інших держав з 

юридичного напряму та у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз), та 12 опублікованих праць, які засвідчують апробацію 

матеріалів дисертації.

Практичне значення одержаних автором дисертації результатів 

полягає у тому, що вони можуть бути використані за різними напрямами у: -  

законотворчій діяльності -  при внесенні змін і доповнень до чинного 

кримінального процесуального законодавства України, а також при розробці 

окремих законопроектів; -практичній діяльності судів, органів досудового 

розслідування, адвокатури та прокуратури -  при розробленні та вдосконаленні 

відомчих нормативно-правових актів, при реалізації повноважень щодо захисту 

прав учасників кримінального провадження (Акт впровадження Касаційного 

кримінального суду у складі Верховного Суду від 12 жовтня 2018 р.); -  

навчальному процесі та навчально-методичній діяльності -  при підготовці 

навчальних планів і програм, лекцій, методичних рекомендацій, тестових завдань 

і дидактичних матеріалів; безпосередньо при проведенні різних видів занять за
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відповідними дисциплінами (акти впровадження юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 21.03.2018, 

Національної академії внутрішніх справ від 02.04.2018, Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 03.04.2018; Академії адвокатури 

України від 05.04.2018); -  науково-дослідній діяльності -  при підготовці 

дисертацій, монографій, наукових статей (акти впровадження юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

21.03.2018, ДВНЗ «Національний гірничий університет» від 06.03.2018).

Зміст дисертації та її оформлення. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що включають у себе 11 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (394 найменування), 7 додатків на 22 сторінках. Повний 

обсяг дисертації становить 388 сторінок, з них обсяг основного тексту -  326 

сторінок.

Варто відзначити вдалу архітектоніку роботи, яка дозволила автору 

комплексно дослідити заявлену проблематику та логічно побудувати 

дослідження, рухаючись у напрямі від аналізу питань загального характеру, 

що мають значення для характеристики всієї проблематики реалізації норм 

кримінального процесуального права, до з’ясування особливостей реалізації 

окремих різновидів норм кримінального процесуального права та чинників, 

що впливають на ефективність правореалізації.

Правильно побудований план дисертації дозволив її автору досить 

повно і всебічно дослідити проблемні питання реалізації норм кримінального 

процесуального права, виконати завдання і досягнути мети дослідження.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, окреслено 

ступінь її наукової розробки; висвітлено зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і 

методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне значення 

одержаних результатів, наведено дані про їх апробацію, впровадження, 

публікації; означено структуру й обсяг роботи.
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Розділ 1 «Норми кримінального процесуального права як об’єкт 

реалізації» складається з трьох підрозділів і присвячений комплексному 

теоретичному аналізу норм цієї галузі права.

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки, функціональне призначення і різновиди 

норм кримінального процесуального права» авторкою обґрунтовано, що окрім 

ознак, притаманних для всіх норм права, норми кримінального 

процесуального права мають власні, специфічні ознаки. Специфічність їх 

обумовлена службовим характером процесуальних норм щодо норм 

матеріальних.

Відмічається, що реалізація норм є їхнім функціонуванням, здійснюваним 

з певною метою. Мета утворення і дії норм кримінального процесуального права 

програмує функції, які вони виконують в перебігу реалізації.

Дисертантка виділяє такі функції кримінальних процесуальних норм: 

правоохоронна, регулятивна, службова, інструментальна, виховна, превентивна. 

Сутність кожної із них розглянуто в роботі (с. 43-48 дисертації). Стосовно 

превентивної функції С.О. Касапоглу відзначає відсутність відповідних норм з 

такою функцією в КПК України, у зв’язку з чим підтримує позицію законодавця 

і наводить на її обґрунтування такі аргументи: по-перше, норми кримінального 

процесуального права не мають відповідної сили, оскільки вони не є засобом 

реалізації норм закону про кримінальну відповідальність, якщо є інформація 

про можливе їх порушення у ближчому чи віддаленому минулому; по-друге, 

ефективна процедура попередження «майбутніх» злочинів може бути 

предметом правового, в тому числі й законодавчого, регулювання, однак 

недоцільно її включати до предмета кримінального процесуального права. 

Наявність таких процесуально-превентивних норм матиме наслідком 

затягування кримінальної процесуальної діяльності, оскільки вимагатиме їх 

реалізації в межах провадження з дослідження обставин конкретного 

кримінального правопорушення; по-третє, норми кримінального 

процесуального права спрямовані на вирішення питання про те, чи варто 

певну норму кримінального права застосовувати до конкретного випадку
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(події), а не на попередження невизначеної кількості кримінальних 

правопорушень, які можуть бути вчинені, а можуть і не відбутися; по- 

четверте, дії і рішення з попередження кримінальних правопорушень 

відбуваються поза межами кримінального процесу, а тому регламентація 

обов’язку слідчих, прокурорів, судів рекомендувати певним особам, органам 

вжити відповідних заходів буде нівельована відсутністю реальних механізмів 

контролю за виконанням цих заходів (с. 47-48 дисертації).

У підрозділі 1.2 «Співвідношення норм кримінального процесуального і 

кримінального права у  контексті їх реалізації» зазначається, що зміст норм 

кримінального права безпосередньо впливає на процеси реалізації норм 

процесуального права. Цілі, в формулюваннях яких прямо не йдеться про 

досягнення мети кримінально-правового характеру, опосередковано з ними 

пов’язані.

Дисертантка констатує, що суб’єктом, який реалізує норму 

кримінального права у підсумковому рішенні за результатами конкретного 

кримінального провадження, є суд. Саме суд є тим суб’єктом, який вирішує 

кримінальну справу у кримінально-правовому сенсі. Позиції, висловлені у 

науці кримінального процесу відносно того, що суб’єктами вирішення 

кримінальної справи у стадії досудового розслідування є слідчий і прокурор, 

тобто сторона обвинувачення, ґрунтуються на тому, що вони вирішують її у 

процесуальному сенсі. Тобто сторона обвинувачення у разі відсутності на 

стадії досудового розслідування підстав для постановки питання про 

реалізацію норми кримінального права у судових стадіях, реапізуючи норми 

кримінального процесуального права, закриває кримінальне провадження. У 

разі прийняття такого рішення стороною обвинувачення остання керується 

процесуальними нормами, якими визначено підстави і процесуальний 

порядок прийняття одного з підсумкових рішень досудового розслідування 

(закриття провадження). Отже, якщо вважати справою будь-який юридичний, 

у тому числі й кримінальний, процес, то сторона обвинувачення є суб’єктом 

вирішення справи, але лише у процесуальному розумінні поняття. Адже
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сторона обвинувачення не наділена повноваженнями визнавати особу 

винуватою у вчиненні кримінального правопорушення чи виправдовувати її, 

а також призначати покарання, яке врешті-решт і є завершальним етапом 

реалізації норми кримінального права (с. 67-68 дисертації).

У підрозділі 1.3 «Значення правильного визначення структури норм 

кримінального процесуального права для їх реалізації» дисертантка вказує, що 

важливість розглядуваного в цьому підрозділі питання обумовлена тим, що 

норма процесуального права майже ніколи не збігається зі структурною 

частиною статті чи статтею закону. А тому майже завжди у кримінальній 

процесуальній діяльності виникає питання про зміст процесуальної норми, а 

також чи є та інша частина процесуального закону нормою права чи лише 

одним з її структурних елементів (с. 82 дисертації).

В роботі правильно відзначається, що питання про визначення 

структури норм кримінального процесуального права є складним для 

вирішення не лише теоретиками, а й практиками через «розмитість» поняття 

і логічної структури «норми права у подібних правовідносинах» (ч. З ст. 434- 

1 КПК). Відповідь на це питання має надзвичайно важливе теоретичне, а ще 

більше -  практичне, значення. Адже від його правильного вирішення 

залежить, по-перше, рішення за конкретною касаційною скаргою, а, по-друге, 

Верховний Суд повинен дати відповідь на питання про те, яку саме «норму 

права» він розглядає як таку, щодо якої є висновок щодо її застосування у 

рішенні Великої Палати Верховного Суду (с. 91 дисертації).

Розділ 2 «Реалізація норм кримінального процесуального права: 

загальні положення» складається з трьох підрозділів і чотирьох пунктів.

У підрозділі 2.1 «Поняття і форми реалізації норм кримінального 

процесуального права» сформульовано поняття та проаналізовано форми 

реалізації норм кримінального процесуального права - використання, 

виконання, додержання, застосування.

Авторкою слушно відзначається, що реалізацію норм кримінального 

процесуального права пов’язують, як правило, винятково із застосуванням
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норм «компетентними» (від слова «компетенція») суб’єктами, наділеними 

владними повноваженнями, або, як традиційно зазначається у теорії з 

кримінального процесу, тими, «які ведуть процес». Утім значна кількість 

норм кримінального процесуального права адресована іншим суб’єктам 

кримінального провадження -  обвинуваченим, їхнім захисникам, потерпілим, 

свідкам тощо (с. 101 дисертації).

На підставі аналізу доктринальних підходів до розуміння реалізації 

норм права зроблено висновок про те, що ознаками реалізації норм 

кримінального процесуального права є: реалізація норм процесуального

права -  це діяльність усіх суб’єктів кримінального процесу з упровадження у 

життя адресованих їм норм; усі процеси реалізації окремих норм та інших 

структурних елементів кримінального процесуального права є пов’язаними 

між собою від початку кримінального провадження до його завершення; 

структурні елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми 

кримінального процесуального права, є різними за обсягом; кожний із 

суб’єктів, незалежно від того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які 

ведуть кримінальне провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у його 

результатах, має можливість здійснювати певну «автономну» діяльність з 

реалізації норм кримінального процесуального права, а також впливати на 

таку ж діяльність суб’єктів, які представляють державні інтереси 

(уповноважених або компетентних суб’єктів) (с. 113-114).

Авторка дисертації обґрунтовує думку про те, що в умовах змагального 

кримінального провадження підлягає перегляду традиційний підхід до 

розуміння кримінального процесу як до цілісного утворення -  

правозастосовного процесу, який здійснюється винятково державними 

органами і службовими особами.

Підрозділ 2.2 «Засади реалізації норм кримінального процесуального 

права» включає чотири пункти.

У пункті 2.2.1 «Заборона реалізації нечинних норм кримінального 

процесуального права» стверджується, що реалізовувати допустимо лише чинні
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норми права. Однак, зважаючи на те, що КГЖ, як правило, запроваджуються не 

просто нові (інші) норми права, а норми, які є більш наближеними до 

міжнародних стандартів кримінального судочинства, іноді законодавець може 

ставити питання про перегляд за нормами «нового» КГЖ остаточних судових 

рішень на підставі «старого» КПК.

Авторка обґрунтовує твердження про те, що чинність КПК і чинність 

норм кримінального процесуального права -  не одне й те ж, оскільки в 

чинному КПК є нечинні норми. Також у цьому підрозділі розглянуті 

проблемні питання, пов’язані з ретроактивною і ультраактивною дією норм 

кримінального процесуального права (с. 126-144 дисертації).

У пункті 2.2.2 «Реалізація норм кримінального процесуального права 

лише належними суб ’єктами» розкрито сутність цієї засади, яка зводиться до 

того, що процесуальна норма може бути чинною, але якщо її реалізує 

неналежний суб’єкт, то результати діяльності з її реалізації є юридично 

нікчемними і не можуть бути використані при постановленні процесуальних 

рішень у кримінальному провадженні.

Дисертанткою обстоюється думка про те, що конкретний суб’єкт 

кримінального провадження, в тому числі й той, що не наділений владними 

повноваженнями, має можливість реалізувати певну норму процесуального 

права за наявності таких умов: наявність в учасника кримінального 

провадження кримінальної процесуальної правосуб’єктності, що складається 

з правоздатності, дієздатності і деліктоздатності; допустимість реалізації 

норм кримінального права не суб’єктами, яким вони адресовані (неособиста 

реалізація) (с. 145-160 дисертації).

У пункті 2.2.3 «Зведення до мінімуму формалізму під час реалізації норм 

кримінального процесуального права» відзначається, що формалізм є однією з 

причин обмеження прав громадян на доступ до кримінального правосуддя (с. 

164 дисертації). Однак, формальності, передбачені кримінальним 

процесуальним законом, утворюють собою зміст як процесуальної форми, так і
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процесуального формалізму. Зайва формалізація у реалізації норм кримінального 

процесуального права призводить до зменшення швидкості процесу.

Дисертанткою слушно відзначається, що законодавець у 2012 р. 

запровадив у кримінальний процесуальний закон поняття «належна правова 

процедура», застосування якої до кожного учасника провадження є одним із 

завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК). У плані дослідження 

предмета цієї роботи запровадження цього поняття до національного 

законодавства має суттєво змінити наукові підходи до співвідношення 

процесуальної форми і процесуального формалізму (с. 169 дисертації).

У пункті 2.2.4 «Реалізація норм кримінального процесуального права за 

аналогією. Допустимість розсуду суб’єктів реалізації норм процесуального 

права» вказується, що проблема відсутності потрібних норм кримінального 

процесуального права є важливою з огляду на те, що кримінальне 

провадження, яке рухається в часі, потребує дій з боку його учасників навіть 

тоді, коли відсутні відповідні норми процесуального права, які 

регламентували дії, потрібні для вирішення конкретної ситуації. Відтак, 

учасники провадження опиняються в ситуації, за якої вони повинні обійтися 

«тим, що є», тобто тим правовим регулюванням, яке наявне на момент їхньої 

дії. До речі, цим діяльність з реалізації норм кримінального процесуального 

права суттєво відрізняється від реалізації норм кримінального права. Адже 

якщо відповідальність за якісь діяння не передбачена законом про 

кримінальну відповідальність, то особа, яка їх вчинила, не може бути 

притягнута до відповідальності, навіть якщо є норма права, що передбачає 

відповідальність за подібні діяння.

На підставі дослідження зроблено висновок про те, що повноваження 

слідчого, прокурора, суду на застосування аналогії закону потребує 

врегулювання у нормах кримінального процесуального права (с. 186

дисертації). Також авторкою зауважується, що теорії кримінального процесу 

належить грунтовно опрацювати поняття «неформальні практики» реалізації 

норм кримінального процесуального права, оскількт вони мають істотне
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практичне і теоретичне значення, виникаючи та існуючи у конкретних 

кримінальних провадженнях, окремих групах кримінальних проваджень, і 

здійснюються щоденно слідчими, прокурорами, суддями (с. 193 дисертації).

У підрозділі 2.3 «Структура реалізації норм кримінального 

процесуального права» зазначено, що кримінальну процесуальну діяльність 

розглядають у широкому і вузькому розумінні (Н. В. Глинська, 

В. С. Зеленецький). У широкому розумінні зазначене поняття означає 

реалізацію кримінального процесуального права як правової галузі, а у 

вузькому розумінні -  реалізацію окремих норм процесуального права. Коли 

мова йде про реалізацію кримінального процесуального права як галузі, то 

важко прослідкувати конкретику процесуальної діяльності. Але така 

конкретика відповідає рівню абстрактності, притаманному для будь-якого 

явища, яке аналізується на високому рівні узагальнення. Діяльність окремих 

учасників може «розпадатися» на менші елементи -  діяльність з дотримання 

норм кримінального процесуального права, діяльність з виконання цих норм, 

діяльність з їх використання, а суб’єктів, наділених владними повноваженнями, 

-  діяльність із застосування норм (с. 197-198 дисертації).

Авторка акцентує увагу на тому, що структура кримінального процесу 

може бути представлена не лише у вигляді стадій функціональної 

послідовності, етапів, процесуальних дій тощо, а і як сукупність процесів 

реалізації норм кримінального процесуального права. Таку сукупність не можна 

розглядати як систему, бо кожен з процесів реалізації норм кримінального 

процесуального права є унікальним і не завжди закономірно пов’язаний з 

іншими процесами реалізації норм у цьому ж кримінальному провадженні. 

Сукупність зазначених процесів не є зв’язаним цілим, сукупністю елементів, 

об’єднаних загальним принципом, призначенням. Процеси реалізації 

процесуальних норм відбуваються у системі кримінального процесу, але 

внаслідок того, що вони є розрізненими, здійснюються різними учасниками (в 

тому числі й тими, які мають власний інтерес у кримінальному провадженні або 

представляють інтереси третіх осіб, та тими, які не мають інтересу), з різною
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метою, в рамках різних процесуальних функцій і завдань, сукупність цих 

процесів не має ознак системи.

Розділ 3 «Реалізація окремих різновидів норм кримінального 

процесуального права» складається з двох підрозділів і двох пунктів.

У підрозділі 3.1 «Реалізація нетипових норм кримінального процесуального 

права» розглянута роль окремих нетипових норм права.

У пункті 3.1.1 «Особливості реалізації норм-засад кримінального 

процесуального права» вказано, що питання реалізації окремих різновидів 

норм кримінального процесуального права наразі є чи не найголовнішим у 

юридичній науці, зважаючи на те, що період дії чинного КПК є досить 

нетривалим. Зважаючи на важливу для правореалізації роль норм-засад, 

дисертантка зосередила основну увагу на питанні про те, чи повинні ці норми 

міститися у формі статей окремої глави у КПК. У дисертації обґрунтована 

позиція про те, що норми-засади не повинні бути включені до КПК, якщо 

вони сформульовані в інших джерелах права (міжнародних договорах, 

Конституції України) (с. 223-234 дисертації).

У пункті 3.1.2 «Роль норм-дефініцій у  реалізації інших норм

кримінального процесуального права» доведено, що потреба звернення до 

питання про норми-дефініції в контексті реалізації норм кримінального 

процесуального права обумовлена декількома обставинами. По-перше, 

норми-дефініції повинні вносити ясність у розуміння змісту, закладеного 

законодавцем у кримінальні процесуальні норми через застосування 

уніфікованого категоріального апарату; по-друге, оскільки йдеться про 

процесуальні норми, тобто норми, якими повинні визначатися підстави і 

порядок здійснення певних процедур, то неабиякий інтерес являє питання 

про доцільність запровадження норм-дефініцій до кримінального 

процесуального права, які безпосередньо не визначають підстав і порядку 

провадження процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень; по- 

третє, реалізація норм кримінального процесуального права, на відміну від 

норм кримінального (матеріального) права здійснюється не лише у формі
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застосування, а й у інших формах -  дотримання, використання, виконання. У 

останніх формах норми права реалізують особи, не наділені владними 

повноваженнями (с. 234-235 дисертації).

У підрозділі 3.2 «Реалізація норм кримінального процесуального права, які 

містять оцінні поняття» розглянуто особливості реалізації цих норм в 

контексті правової визначеності як складової засади верховенства права.

Зроблено висновок про те, що ефективність реалізації норм 

кримінального процесуального права, що містять оцінні поняття, буде вищою, 

якщо в теорії, праві, практиці будуть сформульовані критерії, які 

розкриватимуть детальніше зміст цього поняття і у такий спосіб наближатимуть 

результати фактичної правореалізації до результатів реалізації волі законодавця. 

До формулювання критеріїв оцінних понять, викладених у нормах 

кримінального процесуального права, треба ставитися на підставі здорового 

глузду, оскільки надмірне використання у КПК квазіпроцесуальних норм, в 

яких будуть викладені критерії оцінних понять, може призвести до 

невиправдано великого обсягу нормативного матеріалу, що обумовить 

проблеми у його використанні насамперед непрофесійними суб’єктами 

кримінального провадження (с. 247-265).

Розділ 4 «Чинники, що впливають на ефективність реалізації норм 

кримінального процесуального права» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 4.1 «Якість норм кримінального процесуального права 

остити гарантія їх ефективної реалізації» зроблено висновок про те, що низька 

«загальна» якість кримінальної процесуальної норми або її окремих 

структурних елементів в однакових умовах є причиною низької ефективності 

її реалізації; ступінь ефективності реалізації норми процесуального права 

залежить від її якості можна визначити лише в перебігу практичної 

діяльності і отримання результату. Причому цей результат і його 

співвідношення з метою реалізації норми, закладеною законодавцем при її 

формулюванні, значною мірою залежить від того, хто її реалізовує (фаховий 

рівень, практичний досвід цієї особи та інші її характеристики) (с. 278
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дисертації). В контексті розгляду даного питання обґрунтовано звертається 

увага на вимогу доступності законодавства, як складової його якості, що 

сформульована в практиці ЄСПЛ (с. 286 дисертації).

У підрозділі 4.2 «Правові гарантії реалізації норм кримінального 

процесуального права» проаналізовані різні класифікації кримінальних 

процесуальних гарантій. Дисертантка наголошує на тому, що неможливо 

виокремити самостійні групи правових гарантій, які би сприяли реалізації норм 

кримінального процесуального права в певній формі, -  використання, 

дотримання, виконання чи застосування. Бо розмежування гарантій залежно від 

форми реалізації процесуальних норм суперечило би очевидному положенню 

про те, що окремі процеси реалізації цих норм незалежно від її форм є частиною 

кримінального провадження. Більш того, ці окремі процеси і утворюють таке 

явище як кримінальний процес (кримінальне провадження).

Зазначається, що для гарантій реалізації кримінальних процесуальних 

норм усі вони (норми) є або повинні бути рівними за цінністю. Гарантії 

покликані забезпечувати реалізацію усіх різновидів процесуальних норм -  

уповноважуючих, зобов’язальних, заборонних. Ефективна реалізація 

кожного з різновиду норм має позитивне значення як для захисту прав та 

свобод людини, так і для кримінального провадження загалом в сенсі 

виконання його завдань (с. 299 дисертації).

У підрозділі 4.3 «Ризики реалізації норм кримінального процесуального 

права» стверджується, що будь-яка людська діяльність, яка характеризується 

наявністю невизначеності у досягненні проміжного чи остаточного її 

результату, здійснюється в умовах ризиків. Останні у кримінальному 

провадженні можуть стосуватися як недосягнення певного результату, який 

передбачалося досягнути у перебігу реалізації певних норм права чи їхніх 

сукупностей, так і у порушенні порядку реалізації норм права без «відхилення» 

від прогнозованого кінцевого результату. Відтак, реалізація існуючих ризиків 

може призвести до нереалізації норми кримінального процесуального права або 

реалізації її з меншим ефектом, ніж очікувалося.
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Завершують основний текст роботи Висновки до дисертації, які 

відповідають висновкам у авторефераті.

По тексту дисертації її автор досить вдало використав результати 

проведеного анкетування практичних працівників.

Робота містить 7 додатків, серед яких: акти впровадження у 

навчальний і науково-дослідний процес результатів дисертаційної роботи 

С.О. Касапоглу; список опублікованих робот дисертанта.

Список використаних джерел містить 394 найменувань, що розмішені 

у алфавітному порядку.

Ознайомлення з текстом докторської дисертації С.О. Касапоглу 

дозволяє надати їй позитивну оцінку і зазначити, що вона становить істотний 

вклад в науку кримінального процесу. Адже у результаті дисертаційного 

дослідження розв’язана конкретна наукова проблема, що має важливе 

значення для науки і практики кримінального процесу, - розроблено 

концепцію реалізації норм кримінального процесуального права на основі 

сучасних підходів до розуміння засади змагальності кримінального 

провадження та активної участі в ньому усіх суб’єктів кримінальних 

процесуальних відносин.

Висновки і пропозиції, сформульовані у дисертаційній роботі С.О. 

Касапоглу, можуть бути використані для більш поглибленого їх дослідження 

в межах кандидатських та докторських дисертацій і монографій, підготовки 

навчально-методичних матеріалів, наукових статей, а також формулювання і 

внесення пропозицій щодо подальшого удосконалення кримінального 

процесуального законодавства України.

Зміст автореферату є ідентичним основним положенням дисертації. У 

ньому адекватно і стисло відображені положення щодо кожного із 

вищезазначених структурних елементів дисертаційної роботи.

У результаті вивчення дисертації текстових запозичень без посилання 

на джерело не виявлено.
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Надаючи позитивну оцінку дисертаційній роботі С.О. Касапоглу та 

відзначаючи наукові досягнення авторки, слід, разом з тим, зазначити, що 

окремі висновки дисертантки породжують певні сумніви, що може слугувати 

підґрунтям наукової дискусії під час захисту цієї роботи.

Зауваження.

1. Автором дисертації обстоюється висновок про те, що процес 

реалізації окремої норми кримінального права розтягнутий у часі. В ідеалі 

його можна вважати завершеним з набуттям чинності рішенням суду, яким 

констатовано факт порушення кримінально-правової заборони конкретною 

особою і щодо якої вирішено питання про покарання. Окремі ж норми 

кримінального процесуального права можуть реалізовуватися протягом 

одного кримінального провадження багато разів не лише судом, а різними 

суб’єктами (с. 97). У зв’язку з цим виникає питання стосовно того, чи можна 

вважати завершеним процес реалізації окремої норми кримінального права 

при прийнятті судом інших рішень -  ухвали про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, закриття кримінального провадження з 

підстав, передбачених Кримінальним кодексом України, ухвали про 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру? В 

цьому ж контексті викликає інтерес думка авторки дисертації щодо реалізації 

норми кримінального права при ухваленні судом виправдувального вироку.

2. З метою з’ясування ознак реалізації норм кримінального 

процесуального права та формулювання його поняття на с. 102 -  114 

дисертації наводяться представлені в юридичній науці точки зору щодо 

цього питання. Характерним для всіх них є те, що під реалізацією норми 

права, серед іншого, розуміється правомірна поведінка особи (М.Д. Гнатюк,

О.М. Юхимюк, О.В. Легка та ін. -  с. 103). Між тим, серед ознак реалізації 

норм кримінального процесуального права, які наведено на с. 113-114 

дисертації, йдеться про діяльність різних суб’єктів, у той час як згадка про 

правомірність поведінки цих осіб відсутня. Тому виникає питання стосовно 

позиції автора з цього приводу.
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Крім того, серед зазначених ознак реалізації норм кримінального 

процесуального права, сформульованих дисертанткою, у всіх випадках 

йдеться про діяльність суб’єктів, у тому числі й тих, які є заінтересованими у 

результатах кримінального провадження. Проте, така форма реалізації норм 

права, як їх дотримання, може передбачати пасивну поведінку особи, яка 

утримується від вчинення заборонених законом дій.

3. Виходячи із вказаних серед ознак реалізації норм кримінального 

процесуального права класифікаційних груп суб’єктів реалізації, автор 

виділяє такі -  суб’єкти, які ведуть кримінальне провадження, та суб’єкти, які 

є заінтересованими у його результатах (с. 114). Проте, на погляд офіційного 

опонента, суб’єктами реалізації норм кримінального процесуального права 

також є й інші учасники кримінального провадження, які, беручи участь в 

кримінальних процесуальних відносинах, у тій чи іншій формі реалізують 

норми права (дотримуючись їх, виконуючи або використовуючи).

4. На с. 233 дисертації зазначається, що «норми-засади, які у вигляді 

спеціальних статей розміщені у КГЖ, не повинні дублювати норми, якими 

визначаються конституційні права громадян. Йдеться про те, що у КГЖ 

України як засади повинні бути врегульовані такі правові положення, які б 

ідентифікували юридичний процес як кримінальний і підкреслювали його 

динамічність та логічний, закономірний розвиток у часі. Такими положення

ми, на наш погляд, мали би стати публічність (офіційність), змагальність, 

диспозитивність, завершення кримінального провадження протягом ро

зумного строку, неприпустимість подвійного покарання, обов’язковість 

вирішення обвинувачення судом». З огляду на цю позицію дисертантки 

виникає питання стосовно залишення поза межами вказаної пропозиції 

унормувати в КПК лише ті засади, що дозволяють ідентифікувати процес як 

кримінальний, безпосередність дослідження показань, речей і документів як 

засади кримінального провадження. Крім того, на погляд офіційного 

опонента, конкретизація нормативного змісту конституційних положень в 

КГЖ як засад кримінального провадження сприяє ефективній реалізації норм

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


24

кримінального процесуального права, тим більш з урахуванням ч. 6 ст. 9 

КПК, що дозволяє у випадках, коли положення КПК не регулюють або 

неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, 

застосовувати його загальні засади.

5. На с. 279 дисертації зазначено, що норма відповідає критеріям якості 

з точки зору європейських стандартів з прав громадянина в кримінальному 

провадженні і положенням Конституції України. Очевидно, що така 

редакція потребує удосконалення, адже в кримінальному провадженні 

захищаються права і свободи людини, а ознака громадянства не має значення 

в цьому контексті (тому вона не повинна використовуватися і на с. 164, 233 

та інших сторінках роботи).

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що вказані зауваження 

відображають власні погляди опонента і стосуються питань, що мають 

дискусійний характер, а тому не впливають на загальну позитивну оцінку 

рецензованої дисертаційної роботи.

Висновок:

1. Дисертація Касапоглу Світлани Олександрівни «Реалізація норм 

кримінального процесуального права» є завершеною самостійною 

кваліфікаційною науково-дослідною працею. У ній отримано нові науково 

обґрунтовані результати, що мають значення для подальшого розвитку науки 

кримінального процесу та розв’язують важливу наукову проблему, яка 

полягає у розробці концепції реалізації норм кримінального процесуального 

права на основі сучасних підходів до розуміння засади змагальності 

кримінального провадження та активної участі в ньому усіх суб’єктів 

кримінальних процесуальних відносин.

2. Дисертація відповідає паспорту спеціальності 12.00.09 

кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно- 

розшукова діяльність, а також пунктам 10, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
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№ 567 від 24 липня 2013 р., Вимогам до оформлення дисертацій, 

затвердженим наказом МОН № 40 від12.01.2017 р.

3. Здобувай -  Касапоглу Світлана Олександрівна -  заслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність».

Офіційний опонент -

Підписці:
Засвідчую

Відділ діловодства та архіву 
Київсохого національного університету 

імені Тараса Шевченка
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2 

денну багато нових питань, відповіді на які повинна дати загальна теорія права 
та наука кримінального процесу. Засада змагальності, на основі якої наразі 
побудована стадія судового розгляду, змушує ставити питання про реалізацію норм 
кримінального процесуального права не лише у такій особливій формі, як 
застосування, а й у інших формах – використання, дотримання, виконання. 
Принагідно  також зауважити, що в сучасному сьогоденні  йдеться не про 
реалізацію норм законодавства, а реалізацію норм процесуального права, 
оскільки закон не може дати гарантовану регламентацію всіх без виключення 
відносин і зв’язків між людьми. Проблема реалізації норм права актуалізується 
також у світлі останніх трансформаційних процесів у судовій системі та 
кримінальному процесуальному законодавстві, що, серед іншого, обумовлюється 
необхідністю гармонізації з міжнародними стандартами не лише національного 
законодавства, а й практики реалізації його процесуальних норм. 

Існуючі наукові праці з даної проблематики застарілі. Вони базуються на 
основі відживаючої ідеології і тому не можуть слугувати базисом для 
задоволення сучасних потреб науки кримінального процесу. 

 З вищевикладених причин в межах дисертації здійснено спробу заповнення 
цієї прогалини шляхом формування цілісної концепції сутності реалізації норм 
кримінального процесуального права. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 
виконано відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та 
суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, схваленої Указом Президента 
України від 20 травня 2015 року № 276/2015; Національної стратегії у сфері прав 
людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року 
№ 501/2015 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини 
на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2015 р. № 1393-р. Обраний напрям дослідження узгоджується з 
положеннями Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 
правових наук України на 2016-2020 роки, затвердженої 3 березня 2016 року на 
загальних зборах Національної академії правових наук України, зокрема п. 1 
«Вплив кримінально-правових наук на законодавство та практику боротьби зі 
злочинністю в Україні» розділу «Фундаментальні та прикладні проблеми наукового 
забезпечення боротьби зі злочинністю в Україні». Тему дисертації затверджено 
вченою радою Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий 
університет» 24 грудня 2013 р. (протокол № 12).  

Оцінка методології і методів дисертаційного дослідженя. 
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концепції 

реалізації норм кримінального процесуального права на основі сучасних підходів 
до розуміння засади змагальності кримінального провадження та активної участі в 
ньому усіх суб’єктів кримінальних процесуальних відносин. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені такі дослідницькі завдання: 
– охарактеризувати ознаки, функціональне призначення і різновиди норм 

кримінального процесуального права; 
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– визначити співвідношення норм кримінального процесуального і 
кримінального права у контексті їх реалізації; 

– встановити значення правильного визначення структури норм 
кримінального процесуального права для їх реалізації; 

– розкрити поняття і форми реалізації норм кримінального процесуального 
права; 

– виокремити та розкрити зміст засад реалізації норм кримінального 
процесуального права; 

– визначити структуру реалізації норм кримінального процесуального права; 
– розкрити особливості реалізації нетипових норм кримінального 

процесуального права, зокрема, норм-засад і норм-дефініцій; 
– окреслити шляхи оптимізації в реалізації норм кримінального 

процесуального права, які містять оцінні поняття; 
– окреслити проблемні питання визначення якості норм кримінального 

процесуального права і визначити її вплив на ефективність їх реалізації; 
– сформулювати і охарактеризувати правові гарантії реалізації норм 

кримінального процесуального права; 
– окреслити проблемні питання визначення ризиків реалізації норм 

кримінального процесуального права. 
Об’єкт дослідження – правове регулювання кримінальних процесуальних 

відносин. Таке визначення об’єкту дослідження  має право на існування,  при умові 
,що дисертантка вважає, що правовідносини – це правові  норми  в дії. 

В порядку дискусії. У дисертаційних дослідженнях останніх років « 
шаблонно» визначається об’єкт наукового дослідження через правовідносини. 
Безперечно об’єкт наукового дослідження складна теоретична наукова проблема, 
яка не знайшла повного вирішення в наукознавстві. На погляд офіційного опонента, 
це стало причиною його  неоднозначного визначення. Так. якщо під ним розуміти 
правовідносини, то це односторонній підхід, що не несе ніякого інформаційного 
навантаження. При такій інтерпретації дисертант досліджує лише предмет 
правового регулювання. Правовий механізм залишається поза увагою дослідника. 
Навіть  предмет правового регулювання не зводиться до суспільних відносин. За 
межею уваги залишаються суб’єкти, їх соціально значима діяльність, норми і інші 
компоненти механізму правового регулювання. Офіційний опонент вважає, що 
об’єкт дослідження- це коло реальних явищ, які попали в поле зору дослідника. 
Функціональне призначення його пов’язане з визначенням меж дослідження. 
Основу предмета науки завжди складають закономірності (субстанціональні, 
функціональні і генезисні). 

Предмет дослідження – реалізація норм кримінального процесуального права. 
Методи дослідження. Методи обрані, виходячи з поставлених у дослідженні 

мети і завдань, з урахуванням його об’єкта та предмета.  
Методологічною основою дисертаційного дослідження є теорія пізнання 

соціально-правових явищ, а також наукові принципи і концептуальні положення, 
розроблені фахівцями в галузі загальної теорії права. 
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Спеціальними методами дослідження, використаними в цій роботі, є 
діалектичний метод, метод системно-структурного аналізу, історичний, 
порівняльно-правовий, логічного аналізу, індукції, дедукції, функціональний і 
статистичний. Всі методи дослідження використовувались у взаємозв’язку та 
взаємозалежності, що в кінцевому рахунку забезпечило всебічність, повноту та 
об’єктивність дослідження, коректність, несуперечливість та істинність наукових 
результатів.  

Для з’ясування загальних положень щодо сутності норм кримінального 
процесуального права як об’єкту реалізації (розділ 1) були застосовані 
історичний, функціональний, порівняльно-правовий методи, а також метод 
індукції. У перебігу дослідження поняття, форми, засад та структури реалізації 
норм кримінального процесуального права (розділ 2) використані методи 
логічного аналізу, дедукції, індукції. Дослідження реалізації нетипові 
кримінальних процесуальних норм і норм, що містять оцінні поняття (розділ 3) 
потребували для свого дослідження методів логічного аналізу і функціонального. 
Для аналізу впливу якості норм кримінального процесуального права на 
ефективність їхньої реалізації, правових гарантій та ризиків реалізації цих норм 
(розділ 4) використані методи моделювання, функціональний та логічного 
аналізу. 

Статистичний метод застосовувався у всіх розділах дисертації мірою 
необхідності з’ясування тих чи інших понять, що мають кількісне вираження. 
Емпіричну базу дослідження становлять матеріали вивчення 800 кримінальних 
процесуальних рішень слідчих суддів та судів першої, апеляційної і касаційної 
інстанцій, ухвалених протягом 2013-2018 років (до 15 грудня 2017 року – також 
Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і 
кримінальних справ); зведені дані анкетування 200 слідчих, 50 суддів, 50 прокурорів, 
50 адвокатів усіх регіонів України; слідча та судова практика, у тому числі ЄСПЛ.  

Мета, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження та напрями їх 
використання, на думку офіційного опонента, визначені  правильно відповідно 
до змісту дисертаційного дослідження. 

Оцінка змісту дисертаційного дослідження. 
У підрозділі 1.1  « Поняття , ознаки, функціональне призначення і 

різновиди норм кримінального процесуального права» дисертантка зауважує, 
що в наукових джерелах раніше давалося фрагментарне визначення поняття 
норм кримінального процесуального права у контексті аналізу інших проблем 
кримінального процесу. З цієї причини, на іі думку, існує потреба у  
теоретичному  аналізі поняття норм кримінального процесуального права. Для  
цього, як правильно стверджується в дисертації, необхідно враховувати  
відповідні положення загальної теорії права а також специфічні ознаки норм 
процесуального і конкретно кримінального процесуального права. При цьому 
стверджується, що норми кримінального процесуального права мають ознаки, 
які  відрізняють їх  від інших  процесуальних норм, зокрема, їх службовий 
характер щодо норм кримінального права. З даних міркувань у цій частині 
роботи дисертантка досліджує дану проблематику за формулою  від загального 
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до особливого і до  одиничного.  Відповідно аналізуються погляди теоретиків 
права на поняття  норм права ( Л.С. Явіч, О.Ф. Скакун). Правильно 
КАСАПОГЛУ С.О. стверджує, що джерелом права також являється судовий 
прецедент з посиланням на ст. 17 Закону України « Про виконання рішень та 
застосування практики Европейського суду з прав людини». Будучи 
послідовною, авторка   наводить позиції науковців щодо визначення загального 
поняття процесуальних норм (А.А. Бессонов, Л.М. Борисова, Є.Г. Лук’янова і 
ін..). У зв’язку з цим у опонованій роботі КАСАПОГЛУ С.О. формулює висновок 
про те, що норми процесуального права є процедурними, більшість яких 
встановлена державою і мають прикладний другорядний характер по 
відношенню до норм матеріального права через те, що покликані їх 
обслуговувати.  В дисертації також проводиться аналіз поглядів фахівців на 
поняття норм кримінального процесуального права. Слушно стверджується, що 
їх зміст впливає предмет і метод правового регулювання. Відповідно у 
кримінальному процесуальному праві дві системи правового регулювання 
(зобов’язальна ( обов’язок+ відповідальність;  диспозитивна (право + 
гарантія).Реалізація норм є їхнім функціонуванням, здійснюваним з певною 
метою, що в свою чергу програмує їх функції, які вони виконують в перебігу 
реалізації. Відтак, дисертантка також обґрунтовано зауважила, що природа 
кримінальних процесуальних норм проявляється у їх функціях (правоохоронна, 
регулятивна, службова, інструментальна, виховна, превентивна). У обмеженому 
форматі  також по тексту розглядається проблема видів  кримінальних 
процесуальних норм. В кінці підрозділу дисертантка, з урахуванням аналітичної 
оцінки  позицій науковців і положень законодавства формулює авторське 
визначення норм кримінального процесуального права, під якими доцільно 
розуміти встановлені, а також ратифіковані Україною або ухвалені 
Рішеннями Європейського суду з прав людини, що визначають загальні 
положення та порядок кримінального провадження, а також права та 
обов’язки суб’єктів кримінального процесу, основною функцією яких є 
реалізація норм кримінального права, а додатковими- реалізація норм 
інших галузей права. Дане визначення заслуговує на увагу і має право на 
існування. Важливо, що дисертантка не ототожнює норми закону і норми права, 
оскільки вважає сумнівною і соціально деструктивною ідею їх жорсткого 
розмежування чи протиставлення. Це вимагає від правозастосовників більш 
глибоких і широких правових знань, формування у них науково-правового 
мислення при реалізації норм процесуального права. 

У підрозділі 1.2 «Співвідношення норм кримінального процесуального  
і кримінального права у контексті їх реалізації». Дисертантка зазначає, що у 
сучасній теорії права прийнято вважати, що матеріальне право первинне, а 
процесуальне-завжди вторинне, тобто похідне та підпорядковане йому. 
Водночас, вона зауважує, що видатні науковці (правда їх не називає) вважають, 
що норми процесуального права покликані забезпечувати реалізацію 
матеріально-правових норм. На думку автора дисертації, значний відсоток норм 
матеріального права  процесуально незабезпечені. У такій ситуації норми 
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матеріального права не реалізуються, або реалізуються неналежним чином. 
Відтак, слід вести мову про більшу значущість норм процесуального права по 
відношенню до норм кримінального права. З посиланням на роботу Васильєвої 
Є.Г. дисертантка стверджує, що в теорії кримінального процесу існують три 
концепції співвідношення норм матеріального кримінального права і 
кримінального процесу. Це теорії «підпорядкованості», «обмеженої 
самостійності», «незалежності». Формуючи власне бачення даної проблематики, 
КОСАПОГЛУ С.О. правильно стверджує, що зміст норм кримінального права 
впливають на процес реалізації норм кримінального процесуального права. Не 
викликає заперечень у офіційного опонента і звернення дисертантки до 
положень загальної теорії права, у яких стверджується, що норми матеріального 
права є первинними регуляторами суспільних відносин і містять права, обов’язки 
і заборони, а норми процесуального права встановлюють оптимальний порядок 
реалізації норм матеріального права. Тому норми процесуального права 
скеровані не лише на досягнення мети процесу, а й цілей кримінально-правового 
регулювання. Офіційний опонент вважає, що не варто абсолютизувати такі 
положення загальної теорії права як продуктів, сформованих під впливом 
адміністративно-командного способу регулювання суспільних відносин. Це 
може привести до обвинувального ухилу у кримінальному провадженні. 
Позитивним вважається результат кримінального провадження, зрозуміло, при 
застосуванні норм кримінального матеріального права, не тільки ухвалення 
обвинувального вироку, але в рівній мірі прийняття рішень, які не 
підтверджують наявність  факту злочину. Правильно стверджується в 
літературних джерелах, що основний тягар забезпечення законності, дотримання 
прав і свобод особи покладається на процесуальні норми, які мають самостійний 
статус, незважаючи на свою залежність від норм матеріального права. У цьому 
зв’язку слід звернути увагу на позицію А.М. Колодія про синхронність цих норм 
та їх юридичну рівність. Позитивно є також і те, що дисертантка намагається 
вирішити проблему співвідношення кримінального і кримінального 
процесуального права через мету кримінального процесу, співвідношення прав і 
обов’язків суб’єктів матеріальних і процесуальних відносин. Не викликає 
заперечень у офіційного опонента також висновок про те, що застосування 
положень кримінального права відбувається по стадійно і розтягнуто в часі, 
Слушним також є твердження дисертантки і про те, що попередня кваліфікація 
злочину і обвинувачення прокурора це лише офіційна постановка питання про 
можливість визнання судом особи винуватою у вчиненні злочину. Відтак, 
суб’єктом, який реалізує норму кримінального права у підсумковому рішенні за 
результатами конкретного кримінального провадження є суд. На думку 
офіційного опонента, дане правило повинно відноситися і до стадії досудового 
розслідування. Якщо мало місце кримінальне провадження, чи коли щодо особи 
офіційно поставлено питання про  можливу винуватість у вчиненні злочину, то 
його має вирішити судовий орган, а не органи кримінального переслідування 
(слідчий, прокурор). Так було в Статуті кримінального судочинства 1864 року. І 
не варто приводити аргументи на користь права слідчого чи прокурора на 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

7 

закриття кримінального провадження, як це передбачено в чинному КПК (ст. 
284).В кінці підрозділу здобувачка доходить до висновку про наявність прямого 
чи опосередкованого взаємозв’язку норм кримінального і кримінального 
процесуального права. До речі, дане положення є слушним і, як правило, не 
викликає сумнівів в науковців і практиків. Із тексту цієї частини роботи важко 
зробити висновок якої теоретичної концепції запропонованої Васильєвою Є.Г. 
дотримується авторка дисертації. Офіційний опонент вважає, що потребує 
додаткового пояснення позиція дисертантки про те, що вплив певних ознак норм 
кримінального матеріального права на цільове призначення кримінальних 
процесуальних норм означає «дорегулювання» кримінально-правових відносини. 
Я схильний думати, що кримінально-правові відносини виникають з моменту 
вступу в законну силу обвинувального вироку. До його ухвалення функціонують 
кримінально-процесуальні відносини. До речі, в науці кримінального права до 
цього часу залишається спірним питання, які норми виникли раніше кримінально 
матеріальні чи процесуальні.? 

У підрозділі 1.3. «Значення правильного визначення структури норм 
кримінального процесуального права для їх реалізаціі» дисертантка звертає 
увагу на особливості конструкції норм кримінального процесуального права і 
правильно стверджує, що норма права може бути розміщена в різних статтях 
КПК. Це викликає певні труднощі при правозастосуванні і особливо у 
непрофесійних учасників кримінального провадження. Актуалізується дана 
проблема у зв’язку з дозволом законодавця здійснювати у Верховному Суді 
України перегляд судових рішень «при неоднаковому застосуванні судом 
касаційної інстанції однієї і тієї ж самої норми права, передбаченої цим 
Кодексом, що зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень». Дане 
положення КПК набрало чинності 29 березня 2015 року. Авторка пропонує 
розглядати структуру кримінальної процесуальної норми не в «статиці», а в 
«динаміці». Як стверджується в дисертації, питання структури кримінально-
процесуальної норми в науці кримінального процесу та загальній теорії права 
остаточно не вирішено. Так, науковці пропонують додатково включити такий 
елемент структури  як «ігнорування диспозиції (гіпотези), факультативний 
елемент «заохочувальні санкції». КАСАПОГЛУ С.О. спростовує такі пропозиції 
і вважає їх такими, що  ускладнюють реалізацію норм права. Таким чином, 
вважає дисертантка, норма процесуального права складається з трьох елементів-
гіпотези, диспозиції і санкції, а інші феномени, про які йшлося вище, варто 
розглядати як елементи, які зв’язують їх у єдине ціле-норму права. Відмова від 
традиційної структури норми може дезорієнтувати суб’єктів їх реалізації у 
питанні визначення зв’язків між окремими частинами норм права, викладених у 
різних структурних частинах законодавства і привести до неякісної реалізації 
норм.  

У підрозділі 2.1. «Поняття і форми реалізації норм кримінального 
процесуального права» наголошено, що правильне визначення структурних 
частин норм кримінального процесуального права має важливе значення для 
судової практики. Важливість даного питання також обумовлено ще й тим, що 
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норма процесуального права майже ніколи не співпадає з структурною частиною 
статті закону. Авторка дисертаційного дослідження показала особливості 
застосування кримінально-процесуальних норм. При цьому підкреслила, що на 
відміну традиційного тлумачення реалізації норм тільки компетентними 
органами у кримінальному процесі у даному виді діяльності приймають участь і 
суб’єкти кримінального провадження, які не наділені владними 
повноваженнями. Офіційний опонент зауважує те, що здобувачка наукового 
ступеня намагається при дослідженні даної проблеми використати  положення 
діяльнісного підходу у площині кримінального процесу. На її думку, це комплекс 
правозастосовних дій, які вчиняються суб’єктами у формі правовідносин в 
установленому законом порядку та спрямовані на досягнення цілей 
кримінального процесу. У зв’язку з цим дисертантка розмежовує діяльність по 
реалізації норм кримінального процесуального права суб’єктів владних відносин 
і інших учасників процесу, які реалізують норми права  у формі дотримання, 
виконання та використання. Незважаючи на таке, ці два види діяльності 
утворюють єдність кримінально-процесуальної діяльності. Водночас, 
дисертантка наголошує, що кримінально-процесуальна діяльність- це сукупність  
юридичних діяльностей учасників процесу, які мають різні  цілі- обвинувачення, 
захист, правосуддя, і здійснюються в різних формах реалізації права. Наведення 
даних аргументів  підтверджує неприйнятність раніше усталеного визначення 
реалізації норм права. У зв’язку з цим процесуальна діяльність як системне 
процесуальне утворення, є неоднорідним ,відрізняється предметною 
характеристикою, передбачає процес доказування і прийняття відповідних 
рішень у формі правових актів. Слушно авторка зазначає, що реалізація норм 
кримінального процесуального права владними суб’єктами вимагає 
обґрунтування і вмотивування, що не є характерним для інших учасників 
кримінального провадження. Офіційний опонент схвалює намагання 
дисертантки застосовувати  діяльнісний підхід у дослідженні. Це надто складна 
проблема. Слід мати на увазі, що пдхід-це вказівка на стратегію роботи з  
матеріалом, який досліджується. Існують системний, семіотичний, 
інтепретаційний і інші підходи. Дяльнісний підхід означає дослідження предмету 
через діяльність на противагу натуралістичному підходу до пізнання. Треба  
взяти до уваги  наступне: в даному контексті діяльність розглядається як  
абстрактна категорія з притаманними ознаками індивідуальності; діяльність 
завжди системна; вона включає наступні компоненти: суб’єкт, мета, завдання, 
засоби, метод, процедури, вихідний матеріал, кінцевий продукт; предмет; 
деталізація компонентів предмету до межі доступності для дослідження. Це 
лише загальні положення діяльнісного підходу у наукових дослідженях. На жаль, 
дана методологічна проблема ще недостатньо опрацьована у вітчизняних 
наукових джерелах. Результатом дослідження цього підрозділу стали висновки  
про ознаки реалізації норм кримінального процесуального права: це діяльність 
усіх суб’єктів кримінального процесу з упровадження у життя адресованих ім. 
норм; усі процеси реалізації окремих норм та інших структурних елементів 
кримінального процесуального права є пов’язаними між собою від початку 
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кримінального провадження до його завершення; структурні елементи діяльності 
різних суб’єктів, які реалізують норми кримінального процесуального права, є 
різними за обсягом, кожний з суб’єктів незалежно від того, яку класифікаційну 
групу-суб’єктів, які ведуть кримінальне провадження чи суб’єктів, які є 
заінтересованими у його результатах, має можливість здійснювати певну 
«автономну» діяльність з реалізації норм кримінального процесуального права, а 
також впливати на діяльність суб’єктів, які представляють державні інтереси. 

У підрозділі 2.2. «Засади реалізації норм кримінального процесуального 
права» зазначається, що людська діяльність здійснюється за певними 
правилами. У кримінальному процесі це засади провадження та загальні 
положення досудового розслідування і судового розгляду. КАСАПОГЛУ С.О. 
зазначає, що засади кримінального процесу це правові положення, які діють на 
більшості стадій і обов’язково проявляються у стадії судового розгляду. 
Дисертантка обґрунтовує авторську позицію щодо співвідношення кримінальної 
процесуальної діяльності з кримінальним процесуальним правом та 
кримінальним провадженням. Вона також вважає, що  є різниця між принципами 
кримінального процесу і принципами  кримінальної процесуальної діяльності. 
На думку дисертантки, до принципів кримінально-процесуальної діяльності слід 
віднести: домінуюче положення суду, поєднання достатньої активності сторони 
обвинувачення, вибіркова активність сторони захисту та розумна швидкість. До 
числа принципів реалізації норм кримінального процесуального права 
дисертантка відносить « заборону реалізації нечинних норм кримінального 
процесуального права». У зв’язку з цим, вона аналізує конкретні процесуальні 
ситуації пов’язані з певними труднощами встановлення чинності чи нечинності 
норм кримінального процесуального права в перехідні періоди зміни 
законодавства. КАСАПОГЛУ С.О. також відносить до принципів реалізації норм 
кримінального процесуального права «реалізацію норм кримінального 
процесуального права лише належними суб’єктами». Дисертантка зазначає, що в 
даній проблематиці її цікавить за яких умов конкретний  суб’єкт кримінального 
провадження, в тому числі і той , що не наділений владними повноваженнями 
може реалізовувати норму процесуального права. Тому по тексту роботи 
викладаються положення ( вимоги) законодавця до правоздатності, дієздатності і 
деліктоздатності учасників кримінального провадження. Правильно 
стверджується, що владні суб’єкти правовідносин повинні займати відповідні 
посади для набуття дієздатності. Дисертантка звернула увагу на проблему 
визнання особи потерпілою в порядку, передбаченому ст. 55 КПК. Окремо 
розглядаються проблемні питання застосування норм права у правоохоронній 
діяльності громадськими організаціями та їх представниками. Дисертантка 
доходить до висновку, що застосування  кримінально-процесуальних норм 
приватними особами є нелогічним і таким, що суперечить традиційним 
усталеним уявленням про суб’єктів як про державних службовців. В даному 
підрозділі також здобувачка аналізує проблемні питання допустимості реалізації 
норм кримінального процесуального права не суб’єктами, яким вони адресовані 
(неособиста реалізація). Дійсно у кримінальному процесі нерідко законодавець 
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дозволяє реалізовувати норми іншим особам, яким вони не адресовані. 
Наприклад, при кримінальних провадження щодо неосудних, неповнолітніх, 
смерті потерпілого тощо. Важливим є дотримання законних інтересів 
підозрюваного, обвинуваченого за їх відсутності з причин переховування від 
слідства і суду. Тому законодавець встановлює певні гарантії захисту їх прав і 
законних інтересів. До числа неособистої реалізації норм кримінального 
процесуального права  відноситься делегування повноважень іншим особам. Це 
характерно для застосування норм права, наприклад, надання слідчим, 
прокурором доручень оперативним підрозділам, освідування оголеної особи, 
обшуку особи тощо. В таких випадках відповідальність за законність виконання 
процесуальних дій несуть виконавці. В числі принципів реалізації норм 
процесуального права КАСАПОГЛУ С.О. відносить «Зведення до мінімуму 
формалізму під час реалізації норм кримінального процесуального права» для 
роз’яснення даної ідеї здобувачка описує значення слів формальність і 
формалізм. Використання даних термінів для оцінки якості норм у 
кримінальному процесі пов’язується з урегульованістю порядку і послідовністю 
проведення процесуальних дій чи прийняття процесуальних рішень. Це означає 
наявність певної процесуальної форми чи, скажімо, належної процесуальної 
процедури в більш широкому значенні. З іншого боку це і  гарантія від 
незаконних обмежень прав і законних інтересів осіб. Поряд із прийнятним 
формалізмом може мати місце надмірний формалізм, який може негативно 
впливати на хід і результати кримінального провадження. Офіційний опонент 
вважає, що було б не зайвим показати яким чином надмірний формалізм 
шкодить ефективності реалізації процесуальних норм права, привести емпіричні 
дані, узагальнити їх і сформулювати теоретичні положення щодо їх 
недопущення. 

На думку дисертантки, до числа принципів реалізації норм кримінального 
процесуального права також відноситься «Реалізація норм кримінального 
процесуального права за аналогією. Допустимість розсуду суб’єктів 
реалізації норм кримінального процесуального права». У цій частині роботи 
викладаються причини застосування аналогії у формі аналогії права і аналогії 
закону (Піголкін А.С., Строгович М.С.). Офіційний опонент зауважує, що 
відповідно до вимог ч. 6 ст. 9 КПК у кримінальному процесі застосовується лише 
аналогія права. Водночас, у наукових джерелах мають місце твердження про те, 
що чинний КПК не містить заборони на застосування аналогії закону. (Науково-
практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України (За 
ред.. О.А. Банчука, Р.О. Куйбіди, М.І. Хавронюка) Харків, 2013.- с.76). 
Дисертантка також наголошує, що у правозастосуванні мають місце розсуди в 
тих випадках, коли законодавець вимушено використовує оцінні поняття. 
Потребує також пояснення твердження авторки роботи про незаконні практики, 
які мають різні рівні і наслідки.  

У підрозділі 2.3. «Структура реалізації норм кримінального 
процесуального права» вказується, що кримінальна процесуальна діяльність у 
юридичній літературі тлумачиться в широкому і вузькому розумінні. У 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 
 

11 

широкому- це загальна сукупність дій суб’єктів кримінального судочинства, які 
вчиняються у встановленому законом порядку. У вузькому - це діяльність 
кожного суб’єкта кримінального процесу, що складається із сукупності 
послідовно вчинених ним конкретних процесуальних дій. Як вважає 
дисертантка, широке  розуміння кримінально-процесуальної діяльності означає 
реалізацію кримінального процесуального права як правової галузі (потребує 
пояснення), а у вузькому-реалізацію окремих норм процесуального права. 
Правильно, зауважує авторка, що існують різні види діяльності по реалізації 
норм процесуального права: діяльність із використання норм, діяльність 
дотримання процесуальних норм, діяльність по виконанню цих норм, діяльність 
по їх застосуванню. Ці діяльності різняться між собою, тому мають неоднакову 
структуру. Не викликає заперечень також твердження про те, що реалізація норм 
кримінального процесуального і матеріального права має певну стадійність, а її 
форми переплітаються та мають перманентний характер. Тому структура 
кримінального процесу не може представлятися як узгоджена система. Це, на 
думку дисертантки, сукупність процесів реалізації норм і кожен із процесів є 
унікальним і не завжди пов’язаний з іншими процесами реалізації норм у одному 
кримінальному провадженні. Сукупність зазначених процесів, як стверджується 
у дисертації, не є зв’язаним цілим, сукупністю елементів, об’єднаних загальним 
принципом, призначенням. Ці процеси розрізнені, здійснюються різними 
учасниками з різними процесуальними інтересами, різною метою, цілями, в 
рамках різних процесуальних функцій. У зв’язку з цим у офіційного опонента 
виникає питання – чи можливо при такій науковій версії вести мову про загальні 
принципи реалізації норм процесуального права у кримінальному провадженні? 
Офіційний опонент не вважає так. Кримінальна процесуальна діяльність 
здійснюється на основі принципів і є збалансованою сукупністю процесуальних 
дій і рішень  учасників кримінального провадження направлених на досягнення 
конкретних цілей, класично на встановлення наявності чи відсутності факту 
злочину і винуватості чи невинуватості особи у його вчиненні. Слушним є також 
думка про те, що в загальній теорії права механізм реалізації норм права 
розроблений лише до такої форми як застосування, щодо інших такі розробки 
практично відсутні. З цієї причини, як випливає із змісту даного підрозділу є 
неможливим напрацювати механізм реалізації норм кримінального 
процесуального права відповідно до кожної форми реалізації. В юридичній 
літературі обґрунтовано звертається увага на розмежування у використанні права 
(як форми реалізації) громадянами і державними органами і посадовими 
особами. Аксіоматичним є той факт, що використання чи невикористання 
суб’єктивних прав громадянами являється добровільним. Ніхто не може їх 
примусити використовувати  певні права. Дотримання норм права пов’язується 
виключно з реалізацією норм заборонного змісту. Виконання як форма реалізації 
права пов’язана з реалізацією зобов’язальних норм, що підлягають виконанню 
суб’єктом права . 

 У підрозділі 3.1.1. « Особливості реалізації норм засад кримінального 
процесуального права» йдеться про функціональне призначення норм-засад у 
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кримінальному провадженні, а саме для усунення прогалин, суперечностей між 
спеціальними нормами, для тлумачення положень законодавства, тощо. На 
думку дисертантки, принципи кримінального процесу мають глибоке системо- 
утворювальне значення. КОСАПОГЛУ С.О. вважає, що принципів у чинному 
КПК має бути менше і їх не обов’язково закріплювати у законодавстві. У якості 
аргументів даної тези приводить приклади  Кримінально-процесуальних кодексів 
зарубіжних країн. З огляду на таке, вона підтримує думку МАЛЯРЕНКА В.Т. 
про те, що чим більше принципів, тим менше їх значення, бо більша їх 
розмитість. Засади кримінального судочинства- це фундамент, на якому повинні 
будуватися всі інші правила процесу, і їх бути стільки, скільки вимагають умови 
життя суспільства. У роботі зазначається, що реалізація певної норми 
кримінального процесуального права підлягає перевірці, настільки ця норма 
узгоджується з нормами засадами. 

У підрозділі 3.1.2. «Роль дефініцій у реалізації інших норм 
кримінального процесуального права» зазначається функціональне 
призначення норм –дефініцій у різних формах реалізації норм права для 
формування у учасників кримінального провадження «процесуальної» 
правосвідомості. Дисертантка слушно зауважує, що у юридичних джерелах 
недостатньо опрацьована проблема використання норм для реалізації інших 
кримінальних процесуальних норм при цьому розмежовує поняття, дефініції і 
терміни. Дисертантка також обґрунтовує тезу про  те, що в КПК не слід надмірно 
подавати норми-дефініції, оскільки вони можуть обмежувати творчий процес 
застосування  законодавства. Крім цього, здобувачка критично аналізує зміст ст. 
3 КПК і пропонує пропорційний підхід для закріплення норм- дефініцій 
відповідно до структури КПК і частоти вживання в тексті закону 
словосполучень, що потребують роз’яснень. Вона також наголошує на тому, що 
в КПК слід закріплювати усталені поняття, які не викликають сумнівів і тільки 
ті, які відносяться до предмету правового регулювання кримінального процесу. В 
кінці підрозділу дисертантка зазначає, що основною функцією норм-дефініцій у 
реалізації інших норм кримінального процесуального права є забезпечення 
однозначного розуміння теоретиками і практиками понять за допомогою яких 
регулюються конкретні правила поведінки суб’єктів процесу в перебігу 
кримінального провадження, але не всі терміни, вживані у кримінальному 
процесуальному законодавстві потребують роз’яснення у нормах-дефініціях. 

У підрозділі 3.2. «Реалізація норм кримінального процесуального права, 
які містять оцінні поняття» вказується, що норми права мають відповідати 
вимогам правової визначеності. На жаль, це не завжди вдається законодавцю із 
об’єктивних причин. Тому в тексті КПК вживаються оцінні поняття. В наукових 
джерелах викладаються  різні за змістом авторські визначення даного складного 
соціально-правового феномену. Одначе, як правильно, вважає дисертантка,  
науковці недостатньо приділяють уваги питанням застосування норм 
непрофесійними учасниками кримінального провадження. Слушно, у цій частині 
роботи вказується про те, що реалізація таких норм починається із з’ясування 
змісту оцінних понять. Дані логічні операції мають складнощі, тому що в 
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літературних джерелах вони тлумачаться неоднозначно. Відтак, дисертантка 
викладає аналітичний огляд позицій науковців (Д.Н. Левіна, М.І. Панов, А.П. 
Огородник, І.А. Тітко) щодо тлумачення оцінних понять. По тексту роботи 
наголошується про те, що реалізуються у кримінальному процесі норми в 
певному часовому просторі і в перебігу різних формах реалізації права. 
КАСАПОГЛУ С.О. вважає, що ефективність реалізації норм з оцінними 
поняттями буде належною при умові наявності критеріїв, які розкриватимуть 
його деталі і в такий спосіб наближатимуть результати фактичної реалізації до 
результатів волі законодавця. Здобувачка по суті пропонує викладати в 
законодавству норми-критерії. На думку дисертантки, якщо такі критерії уже 
визначені у міжнародно-правових актах, чи рішеннях ЄСПЛ то потреба їх 
дублювати у національному законодавстві відпадає. Зрозуміло, що всі критерії 
для тлумачення оцінних понять викласти в законодавстві практично неможливо. 
Дослідниця значну увагу приділяє проблемі з’ясування змісту  непрофесійними 
учасниками кримінального процесу «для себе» і «для інших суб’єктів». Від цього 
залежить ефективність їх застосування. Тому правильно наголошується на 
значушості позицій Верховного Суду, Конституційного Суду України, ЄСПЛ 
при тлумаченні невизначеностей у законодавстві.  

У підрозділі 4.1. « Якість норм кримінального процесуального права-
основна гарантія їх ефективності реалізації» досліджується співвідношення 
якості норм кримінального процесуального права і ефективності їх реалізації. 
Зрозуміло, що закон як продукт людської діяльності наділений такою 
властивістю як якість. Вона залежить від цілої низки чинників, а саме, хто їх 
готує, приймає, настільки повно і якісно проведено узагальнення емпіричної 
практики і таке інше. На превеликий жаль, у нашій державі до цього часу не 
прийнятий закон про порядок прийняття законів, хоча його проект давно був 
підготовлений фахівцями і поданий до законодавчого органу. Правильно вказує 
дисертантка на теоретичному рівні «якість закону - це його здатність відповідати 
соціальним реаліям (політичним, економічним і іншим). Слушним є також 
твердження про те, що якість закону це  його  як статична так і динамічна 
(функціональна) характеристики. Очевидно, що при його реалізації також 
можуть виявлятися недоробки законодавчого акту. Офіційний опонент схвально 
відноситься до опрацювання дисертанткою наукового матеріалу, щодо поняття 
якості закону і його ефективності. Заслуговує на увагу висновок про те, що 
неякісний закон не може бути ефективно реалізованим. І навпаки якісний закон 
не завжди ефективно реалізується. Дійсно є стандарт якості закону і 
ефективності його реалізації. Потенційна ефективність закону сама по собі не 
може забезпечити ефективність  його реалізації. На результативність даної 
діяльності впливає ціла низка різнопланових чинників. У цій частині роботи 
показано як дефекти законодавства негативно впливають на його реалізацію (п.3 
ч.3 ст.42,ч.1 ст. 94, ч.1 ст. 348 КПК). Особливу увагу дисертантка звертає на те, 
що ефективність реалізації норм кримінального процесуального права значною 
мірою залежить від того, наскільки суб’єкт який її реалізує, є обізнаним з 
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європейськими стандартами і правовими позиціями ЄСПЛ, Верховного суду, 
Конституційного Суду України. 

У підрозділі 4.2. «Правові гарантії реалізації норм кримінального 
процесуального права» дисертантка зазначає, що процес реалізації норм 
процесуального права потребує гарантійного впливу у вигляді певних чинників. 
У довідковій літературі  зміст гарантій подається: 1) як забезпечення якоїсь дії;2) 
умову виконання дії, яка приведе до безперечного успіху; 3) додаткову страховку 
якоїсь дії. У роботі вказується, що питання поняття гарантій у кримінальному 
процесу у юридичних джерелах трактується неоднозначно. Авторка аналізує 
доступні їй позиції науковців щодо даного поняття (Е.Ф. Куцова, О.П. 
Кучинська, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко і ін. Дисертантка зазначає, 
що вона не ставить за мету сформулювати поняття гарантій у кримінальному 
процесі. При  вирішення даної проблеми їй необхідно визначитися з критеріями 
віднесення того чи іншого правового положення до числа гарантій. Це , на її 
думку, сприяло більш конкретному розумінню ознак гарантій у кримінальному 
процесі. Звертається увага у даному підрозділі також  на позиції науковців щодо 
системи гарантій. Водночас, здобувачка звертає увагу, що у структурі норм 
зобов’язального змісту  передбачені санкції відповідальності за їх невиконання, 
чого немає у нормах побудовані на основі диспозитивного методу правового 
регулювання. Дисертантка вважає, що гарантії можна класифікувати на «гарантії 
захисту прав та свобод людини» та «гарантії кримінального провадження». Всі 
вони є рівними за цінністю. Для гарантування реалізації процесуальних норм 
непрофесійними учасниками законодавець передбачає можливість допомоги з 
боку захисників. 

Важливо відзначити, що КАСАПОГЛУ С.О. ставить питання- чи можливо 
виокремити самостійні групи правових гарантій, які б сприяли реалізації норм 
кримінального процесуального права в певній формі? Напевно. Що ні. Це 
відповідь дисертантки. Це, на  її думку, пояснюється тим, що система 
кримінально-процесуальних гарантій поширюється на весь процес Тому 
правильним буде, як дослівно вказує дисертантка, піти шляхом включення до 
системи кримінально-процесуальних гарантій (який би вигляд вона не мала) 
таких правових положень, які безпосередньо позитивно впливають на реалізацію 
норм кримінального процесуального права і не включені в існуючі переліки 
гарантій. До числа таких гарантій здобувачка відносить: 1) право Верховного 
Суду коригувати якість цих норм та практику їх застосування; 2) спосіб 
побудови законодавцем кримінально-процесуальних відносин.( механізм 
правового регулювання побудований і налаштований таким чином, що права, 
обов’язки і заборони забезпечують (гарантують) власну реалізацію у різних 
формах через зв’язки, що між ними існують). 3) формування єдиної 
процесуальної практики як на досудових так і судових стадіях кримінального 
провадження. 4) застосування норм права уповноваженими (компетентними) 
державними органами і їхніми посадовими особами.  

У підрозділі 4.3. «Ризики реалізації норм кримінального 
процесуального права» стверджується, що будь-яка людська діяльність, яка 
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характеризується наявністю невизначеності у досягненні проміжного чи 
остаточного її результату, здійснюється в умовах ризиків. Останні у кримінальному 
провадженні можуть стосуватися як недосягнення певного результату, який 
передбачалося досягнути у перебігу реалізації певних норм права чи їхніх 
сукупностей, так і у порушенні порядку реалізації норм права без «відхилення» від 
прогнозованого кінцевого результату. Відтак, реалізація існуючих ризиків може 
призвести до нереалізації норми кримінального процесуального права або реалізації 
її з меншим ефектом, ніж очікувалося. 

Проблеми ризиків розглядають у неюридичних галузях наукових знань, 
теорії права (юридичне ризикознавство), матеріальному праві (кримінальному – 
професійні ризики; цивільному і господарському – ризик матеріальних збитків), 
криміналістиці, оперативно-розшуковій діяльності, адміністративній діяльності 
та в ін. У науці кримінального процесу проблеми ризиків реалізації норм права 
не були предметом окремих досліджень. 

У науках криміналістики та оперативно-розшукової діяльності досліджують 
ризики, які виникають у діяльності уповноважених державних органів та їхніх 
посадових осіб. Тобто предметом досліджень є те, наскільки ризикують у своїй 
діяльності посадовці, які здійснюють функцію кримінального переслідування 
(обвинувачення), приймаючи тактичні (а не кримінальні процесуальні) рішення. 
Приділення уваги до ризиків у теорії криміналістики дає підстави для висновків з 
суто процесуальних питань, наприклад, щодо процесуальної функції, виконуваної 
слідчим. 

Слідчий, так само, як і інші суб’єкти, уповноважені «вести» кримінальне 
провадження (прокурор, слідчий суддя, суд), приймає не лише тактичні, а й (і це є 
головним) кримінальні процесуальні рішення. Останні мають суттєве значення для 
кримінального процесу. Вони передбачені конкретними нормами права. У багатьох 
випадках уповноважені суб’єкти постають перед вибором – приймати те чи інше 
процесуальне рішення чи провадити певну процесуальну дію у конкретній ситуації 
кримінального провадження. Зрозуміло, що тактичні рішення слідчого є важливими 
для кримінального провадження, але не менш важливими є кримінальні 
процесуальні рішення. Останні приймають не лише за результатами здійснення 
діяльності певного обсягу, а й, так би мовити, наперед (приміром, рішення про 
здійснення процесуальних дій, результат яких може бути непередбачуваним, в тому 
числі й негативним, для посадової особи чи державного органу (суду), який 
приймає рішення).  

Результати кримінального провадження залежать серед іншого і від 
результатів «ризикованої» діяльності зазначених осіб. А ризикованою їхня 
діяльність є завжди, бо у кожного учасника кримінального провадження є як 
мінімум два варіанти – реалізовувати норму процесуального права чи не 
реалізовувати її, а якщо реалізовувати, то в той чи інший спосіб. Причому такий  
вибір є по кожній з форм реалізації норм права (використовувати права чи ні, 
виконувати обов’язки чи ні, дотримуватися заборон чи ні). 

Дослідження у науці криміналістики та оперативно-розшукової діяльності 
ризиків в діяльності державних службовців здійснювалися з метою надання їм 
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науково обґрунтованих порад щодо уникнення ризиків або, принаймні, зниження 
негативного ефекту діяльності, здійснюваної в державних інтересах. Такий стан 
наукових досліджень був прийнятним для радянського кримінального процесу, в 
якому засади змагальності, верховенства права навіть не декларувалися у законі. 
Сам же кримінальний процес розглядався як діяльність уповноважених 
державних органів та їхніх посадових осіб із застосування норм кримінального 
процесуального, кримінального та інших галузей права. Іншим формам реалізації 
норм права увага не приділялась. Зважаючи на це, проблеми ризиків у реалізації 
норм кримінального процесуального права варті того, щоб стати предметом 
досліджень у науці кримінального процесу. 

Оскільки про ризик можна вести мову лише тоді, коли наявними є 
альтернативи дій, рішень особи і невизначеність їхніх результатів, то у плані 
дослідження проблем ризиків в реалізації норм кримінального процесуального 
права є визначення співвідношення ризиків з ефективністю реалізації норми права. 
Бо чим більше результат реалізації норми права наближений до запланованого (в 
умовах ризикової кримінальної процесуальної діяльності запланований результат 
завжди перебуває в межах «від» і «до»), тим ефективнішим є правореалізаційний 
процес. На мінімальне (можливо й «нульове») чи максимальне наближення до 
запланованого результату правореалізації виявляють вплив певні фактори, які в 
теорії називають факторами ризику. 

Ризики реалізації норм кримінального процесуального права можуть бути 
класифіковані за декількома підставами: залежно від статичних і динамічних 
характеристик норм права ризики можуть бути поділені на ті, що пов’язані з якістю 
норм процесуального права (в статиці); ризики, пов’язані з реалізацією цих норм (в 
динаміці). Тобто ризики не реалізації норми кримінального процесуального права 
можуть виникати і існувати через її неякісні характеристики і через, так би мовити, 
«побічні (ситуаційні) ефекти»; за ступенем важливості для суб’єкта реалізації норм 
права ризики поділяються на «глобальні» (істотні) і «точкові». Перші ризики дають 
суб’єкту реалізації норм процесуального права підстави сумніватися у можливості 
реалізації норми кримінального права так, як він собі прогнозує (йдеться про 
кінцеве рішення у кримінальній справі). Другі – у реалізації процесуальних норм, 
якими вирішуються «дрібніші» питання і які істотно не впливають на загальний 
результат кримінального провадження. Очевидно саме з цих міркувань в КПК є такі 
підстави для скасування вироку як «неправильне застосування норм кримінальних» 
і «істотне порушення норм процесуальних». Остання підстава може бути причиною 
виникнення першої підстави, що свідчить про їхній взаємозв’язок; залежно від 
змісту ризик може бути правореалізаційний і тактичний. Тактичний ризик враховує 
усі, а не лише регламентовані нормами права, ситуації кримінального провадження, 
досвід суб’єкта з реалізації норм права тощо, а правореалізаційний – лише ті 
обставини, що врегульовані правом. Але результат реалізації норми кримінального 
процесуального права суттєво залежить як від тактичного, так і від 
правореалізаційного ризиків. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження, на думку офіційного 
опонента ,  полягає у наступному:  
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1) у опонованому дисертаційному дослідженні авторка запропонувала 
наукову версію реалізації норм кримінального процесуального права учасниками 
кримінального провадження незалежно від наявності у них процесуального 
інтересу  з урахуванням  розширення змагальності у змішаному типі 
кримінального процесу, положень принципу верховенства права, міжнародних та 
європейських стандартів у сфері відправлення правосуддя та практики ЄСПЛ; 

2) реалізація норм кримінального процесуального права у всіх його формах 
є складним інтелектуально-вольовим процесом який включає миследіяльнісні 
операції пов’язані, з нормами права, гносеологічними, логічними, 
психологічними, світоглядними, професійними, мовознавчими компонентами 
діяльності учасників кримінального провадження; 

3) кримінальна  процесуальна діяльність структурно складається з відносно 
ненадійних компонентів, оскільки у  ній приймають участь люди з властивими їм 
інтересами, поглядами, професійними навиками, уподобаннями, що  накладає 
відбиток суб’єктивності при ухваленні рішень і вчиненні процесуальних дій. 
Тому для мінімізації суб’єктивізму у даній сфері діяльності, як пропонує 
дисертантка, є потреба залучення до реалізації норм кримінального 
процесуального права широкого кола учасників. Такий підхід істотно впливає на 
зміст кримінальної процесуальної діяльності і в більшій мірі забезпечує 
дотримання прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві;  

4) запропонована конструкція юридичної діяльності направлена на 
формування динамічної структури реалізації правових норм при взаємодії всіх її 
елементів скерованих на отримання соціально корисного результату при  
високому рівні організованості і динамічності за рахунок розподілу праці між 
окремими компонентами і одночасній їх кооперації, в процесі якої кожний 
компонент виконує специфічну роль при  відносній автономії і одночасно чітко 
зорієнтований на досягнення соціально позитивного результату;  

5) такий підхід дозволить поступово уникати авторитаризму у 
правозастосуванні і перевести його у площину більш демократичного формату, 
залучення до процесу реалізації норм процесуального і матеріального права 
більш широкого кола учасників, оскільки монополія на істину у даному виді 
юридичної діяльності являється шкідливим явищем і може привести до 
волюнтаризму і суб’єктивізму; 

 6) розширення кількості учасників правозастосування не повинно означати 
розбалансованості і хаотичності процесуальної діяльності, тому у дисертації 
пропонують засоби стандартизації діяльності кожного учасника такого процесу, 
а саме, засади діяльності по реалізації норм кримінального процесуального 
права, умови застосування норм при наявності оцінних понять, аналогії закону і 
права, стандарти доброякісності норм права, вимоги щодо суб’єктів застосування 
процесуальних норм, тощо; 

 7) визначені ознаки реалізації норм кримінального процесуального права: 
реалізація норм являє собою діяльність усіх суб’єктів кримінального процесу з 
упровадження у життя адресованих їм норм; усі процеси реалізації окремих норм та 
інших структурних елементів кримінального процесуального права є пов’язаними 
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між собою від початку  кримінального провадження до його завершення; 
структурні елементи діяльності різних суб’єктів, які реалізують норми 
кримінального процесуального права, є різними за обсягом; кожний з суб’єктів, 
незалежно від того, яку класифікаційну групу - суб’єктів, які ведуть кримінальне 
провадження, чи суб’єктів, які є заінтересованими у його результатах, - має 
можливість здійснювати певну «автономну» діяльність з реалізації норм 
кримінального процесуального права, а також впливати на таку ж діяльність 
суб’єктів, які представляють державні інтереси; 

 8) доведено, що на ефективність реалізації норм кримінального 
процесуального права  впливає якість закону, а також правова позиція 
правозастосовника, встановлення фактичної основи для застосування норми, 
наукова ґрунтовність тлумачення норм права, дотримання меж првозастосовчого 
розсуду, правильне визначення предмету обґрунтування, мотивування 
процесуальних рішень; 

 9) дане дисертаційне дослідження виконує методологічну функцію, 
оскільки направлено не тільки на вирішення теоретичних проблем, але і 
формування науково-правового мислення у правозастосовників; 

10) реалізація норм процесуального права - це комплекс практичних, 
розумових, організаційних і юридичних операцій суб’єктів правозастосування, 
що мають на меті забезпечити втілення в життя приписів норм права при умові 
дотримання вимог законності, обгрунтованості, доцільності і справедливості;  

 11) положення про те, дефекти у структурі норм права негативно 
впливають на їх реалізацію, відтак важливо, щоб законодавець своєчасно вносив 
корективи у норми законодавства, які не відповідають рівню сучасних 
суспільних відносин. Синтезатором нормотворчих ідей повинна також бути 
практика реалізації норм права.  

12) обґрунтовано вихідні положення, згідно з якими, формулюючи 
стандарти доброякісності кримінальних процесуальних норм, основну увагу 
варто звертати на те, наскільки якісно (без дефектів) у тій чи іншій нормі 
визначені підстави і процесуальний порядок здійснення дій та прийняття рішень; 
чи обмежуються права і свободи людини лише у разі крайньої необхідності; чи є 
пропорційними санкції норми положенням, викладеним у гіпотезі і диспозиції; 
чи немає суперечностей між різними структурними елементами; чи є 
однозначними формулювання понять;  

13) здійснено класифікацію ризиків реалізації норм кримінального 
процесуального права за декількома підставами: залежно від статичних і 
динамічних характеристик норм права – ризики, пов’язані з якістю норм 
процесуального права (в статиці), та ризики, що виникають під час реалізації цих 
норм (в динаміці); за ступенем важливості для суб’єкта реалізації норм права – 
«глобальні» (істотні) і «точкові»; за змістом – правореалізаційні і тактичні; 

14) наукові положення щодо формалізму в кримінальному процесі, зокрема, 
доведено, що зайва формалізація у реалізації норм кримінального 
процесуального права призводить до зменшення швидкості процесу. Водночас 
дотримання принципу процесуальної економії (раціонального ведення 
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кримінального провадження) пришвидшує процес і зменшує рівень формалізму в 
реалізації норм процесуального права. Дотримання формальностей, які не є 
надмірними, є корисним для досягнення справедливості у провадженні; 

15) положення щодо співвідношення якості кримінальних процесуальних 
норм і ефективності їх реалізації, зокрема, доведено, що ефективність, закладена 
у кримінальну процесуальну норму як її структурний елемент «якості», здатна 
забезпечити лише те, що у сприятливих умовах кримінального провадження 
реалізація норми може бути ефективною і суб’єкт, який її реалізовує, досягне 
запланованого ним результату; чим нижчою є якість норми кримінального 
процесуального права, тим вищим є ризик її неефективної реалізації. Уже сам по 
собі факт існування неякісних норм кримінального процесуального права робить 
можливим висновок про те, що фактори ризику їх реалізації містяться 
насамперед у самих нормах. У змісті норм права можуть бути закладені ризики 
їх не реалізації або неефективної реалізації, в тому числі й корупційні ризики.  

16. Викладені в авторефераті та дисертації інші положення наукової новизни 
відповідають критеріям наукової новизни і мають науково-практичне значення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 
дослідження можуть бути використані у: 

– законотворчій діяльності – при внесенні змін і доповнень до чинного 
кримінального процесуального законодавства України, а також при розробці 
окремих законопроектів; 

– практичній діяльності судів, органів досудового розслідування, адвокатури 
та прокуратури – при розробленні та вдосконаленні відомчих нормативно-
правових актів, при реалізації повноважень щодо захисту прав учасників 
кримінального провадження (Акт впровадження Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду від 12 жовтня 2018 р.); 

– навчальному процесі та навчально-методичній діяльності – при підготовці 
навчальних планів і програм, лекцій, методичних рекомендацій, тестових завдань і 
дидактичних матеріалів; безпосередньо при проведенні різних видів занять за 
відповідними дисциплінами (акти впровадження юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка від 21.03.2018, Національної 
академії внутрішніх справ від 02.04.2018, Дніпропетровського державного 
університету внутрішніх справ від 03.04.2018; Академії адвокатури України від 
05.04.2018); 

–науково-дослідній діяльності – при підготовці дисертацій, монографій, 
наукових статей (акти впровадження юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка від 21.03.2018, ДВНЗ 
«Національний гірничий університет» від 06.03.2018). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 
дисертації оприлюднено автором у виступах на всеукраїнських і міжнародних 
науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах, зокрема: 
«Кримінально-правова наука: актуальні питання подальшого розвитку в 
сучасних умовах» (м. Херсон, 26 лютого 2011 р.), «Від громадянського 
суспільства – до правової держави» (м. Харків, 4-5 березня 2011 р.), «Проблеми 
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сучасної правової системи України»  (м. Львів, 14-15 квітня 2011 р.), «Актуальні 
питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та 
міжнародного права» (м. Київ, 11-12 липня 2014 р.), «Права та свободи людини і 
громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» 
(м. Братислава, Словацька Республіка, 19-20 вересня 2014 р.), «Актуальні 
питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку 
криміналістики» (м. Харків, 20 листопада 2014 р.), «Актуальні проблеми 
кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 12 червня 2015 р.), «Сучасні 
тенденції розвитку юридичної науки та практики» (м. Кривий Ріг, 22-23 травня 
2015 р.), «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних 
відносин» (м. Одеса, 11-12 березня 2016 р.), «Модернізація правових інститутів: 
вимоги часу» (м. Київ, 8 грудня 2016 р.), «Процесуальні аспекти досудового 
розслідування» (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.), «Актуальні питання кримінального 
права та процесу» (м. Донецьк, 16 червня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 
дисертації, відображені в 38 наукових публікаціях, із них 26 праць, в яких 
викладені основні наукові результати дисертації (1 монографія, 25 статей у 
наукових виданнях, 6 з яких – у наукових періодичних виданнях інших держав з 
юридичного напряму та у виданнях України, які включені до міжнародних 
наукометричних баз), та 12 опублікованих праць, які засвідчують апробацію 
матеріалів дисертації.  

У авторефераті дисертації викладені основні положення дисертаційного 
дослідження. 

Позитивно оцінючи зміст дисертаційного  дослідження, офіційний 
опонент вважає, що окремі його положення мають дискусійний характер і 
потребують додаткового пояснення при захисті дисертації. До  числа таких, 
на думку офіційного, опонента слід віднести:  

1. Дисертантка у підрозділі 1.2 «Співвідношення норм кримінального 
процесуального і кримінального права у контексті їх реалізації» слушно 
стверджує про взаємозв’язок цих галузей права. Водночас, по тексту роботи вона 
зазначає: «Складність реалізації норм кримінального процесуального права 
обумовлюється тим, що реалізація цих норм є похідною від реалізації норм 
кримінального права». У дисертації також вказується про «Похідний 
(службовий) характер процесуальних норм можна прослідкувати й іншим 
шляхом- через порівняння матеріальних і процесуальних  відносин». Із тексту 
дисертаційного дослідження також випливає і те, що дисертантка, посилаючись 
на монографію « Демократичні основи радянського соціалістичного правосуддя» 
(М., Наука, 1965.С.96), вважає, що кримінально-правові відносини виникають в 
момент вчинення злочину, а кримінальні процесуальні - на момент прийняття 
державним органом первинної інформації про кримінальне правопорушення. 
Такі позиції дисертантки, на думку офіційного опонента, є доволі   
дискусійними. Офіційний опонент дотримується думки про те, що кримінальне, 
кримінально-процесуальне і кримінально-виконавче право утворюють єдиний 
кримінально-правовий комплекс. Вони тісно пов’язані між собою історично, 
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генетично загальною метою, завданнями і принципами. Цей зв’язок має 
складний, багатоступеневий характер і здійснюється на рівні галузей, інститутів, 
понять і категорій. Дані галузі права являються самостійними тільки в рамках 
єдиного комплексу, вилучення хоча б однієї із них  позбавляє  життєвого змісту 
інших. Кожна із цих галузей права має свій предмет регулювання і розмежування 
сфер впливу. Якщо дотримуватися думки  про те, що кримінально-правові 
відносини виникають з моменту вчинення злочину, а кримінально-процесуальні 
являються похідними від них, то  як можна пояснити можливість ухвалення 
судом виправдувального вироку? Що є підставою для виникнення правовідносин 
взагалі? Очевидно, праві ті автори, які вважають, що кримінальні процесуальні 
відносини, виникають з початком кримінального провадження а кримінально-
правові відносини - з ухваленням судом обвинувального вироку, що вступив в 
законну силу. При такому підході кримінальне провадження по суті являється 
контрольною процедурою для реалізації норм кримінально-матеріального права.  

2. Офіційному опоненту видається, що було б логічно в розділі - 1 вести 
мову про поняття реалізації норм кримінального-процесуального права та  про 
характеристику їх форми як  різновидів юридичної діяльності ( застосування, 
використання, дотримання, виконання), а в розділі 2- про норми кримінального 
процесуального права як об’єктів їх реалізації.   

3.У підрозділі 2.2.4 « Реалізація норм кримінального процесуального права 
за аналогією.» йдеться про застосування норм права при наявності у них 
прогалин. (нетипові ситуації). Розсуд суб’єктів  правозастосування норм 
процесуального права», на думку офіційного опонента, було б не зайвим 
конкретизувати. Так, до основних етапів  реалізації  аналогії закону віднести: 1) 
встановлення та аналіз фактичних обставин справи; 2) юридична кваліфікація 
фактичних обставин; 3) виявлення прогалин у врегулюванні відносин; 4) пошук 
норми, яка регулює аналогічні відносини; 5) усвідомлення та тлумачення змісту 
норми;  6)прийняття рішення; 7) виконання прийнятого рішення; Застосування 
аналогії права має більшу кількість етапів. До наведених вище додаються: 1) 
аналіз неврегульованих правом суспільних відносин; 2) з’ясування питання про 
те, чи підлягають такі відносини під сферу правового регулювання; 3) 
встановлення неможливості застосування аналогії закону. 

4.  У підрозділі 3.2 « Реалізація норм кримінального процесуального права, 
які містять оцінні поняття» дисертантка вказує, що в науці кримінального 
процесу не приділяється увага дослідженню механізмів забезпечення однакової 
реалізації норм кримінального процесуального права, що містять такі поняття в 
контексті діяльності непрофесійних учасників кримінального провадження. У 
зв’язку з цим, офіційний опонент вважав би  за можливе охарактеризувати 
складові такого механізму при застосуванні кримінальних процесуальних норм, 
що містять оцінні поняття. 

 5. У підрозділі 2.2 « Засади реалізації норм кримінального процесуального 
права»  доводиться, що такі засади виокремлюють і  характеризують специфіку 
реалізації норм кримінального процесуального  права.  Офіційний опонент   велів  
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