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конституційній юрисдикції», подану до захисту до разової 
спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.037 в Інституті права Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

Актуальність теми дослідження. Наявність стабільної та дієвої 

системи захисту прав людини є фундаментальною засадою існування та 

розвитку сучасної демократичної держави. Саме тому, одним із надважливих 

завдань держави є формування ефективних механізмів захисту прав людини, 

стійких до негативних зовнішніх і внутрішніх впливів та водночас 

інтегрованих до міжнародного правозахисного простору. Разом із тим, в 

Україні однією з найбільш чутливих в аспекті порушення прав людини є 

сфера кримінальних процесуальних правовідносин. Це обумовлено низкою 

факторів, зокрема: недосконалістю кримінального процесуального та 

матеріального кримінального законодавства; системою та методами 

державного примусу в кримінальному процесі; правовими наслідками 

притягнення особи до кримінальної відповідальності, що обумовлюють 

потенційну та реальну загрозу основним природнім правам людини; а також 

постійно триваючими реформами органів судової влади та прокуратури. 

Проте, у правовій системі демократичної держави мають існувати ефективні 

механізми захисту прав учасників кримінального провадження. При цьому, 

слід враховувати, що фундаментальні права учасників кримінального 

провадження, в першу чергу, закріплені на конституційному рівні, 

гарантуються та охороняються Основним Законом України. Саме тому,
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розбудова ефективних та дієвих механізмів захисту прав учасників 

кримінального провадження першочергово має розпочинатися саме з 

конституційної юрисдикції. Таким чином, тема даного наукового 

дослідження є насправді актуальною та становить науковий інтерес.

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

науковими програмами, планами. Обраний дисертантом напрям дослідження 

узгоджується із планом науково-дослідних робіт юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

«Доктрина права в правовій системі: теоретичні та практичні аспекти».

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, що 

містяться в дисертації. Сформульовані в дисертації та публікаціях 

(наукових статтях, тезах наукових доповідей) М.С. Іванова наукові 

положення, висновки, рекомендації в цілому є обґрунтованими і 

переконливими. Обґрунтованість наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, обумовлені чітким та 

правильним визначенням автором мети та завдань, об’єкта і предмета 

дослідження, забезпечені застосуванням загальнонаукових і спеціальних 

методів наукового дослідження, зокрема, діалектичного, порівняльно- 

правового, формально-логічного (догматичного), статистичного, 

соціологічного методів, методів аналізу та синтезу, узагальнення, 

угрупування, моделювання та прогнозування тощо.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що містяться в 

дисертації, ґрунтуються на положеннях Конституції України та законодавстві 

України, міжнародних нормативно-правових актах та нормативно-правових 

актах окремих іноземних держав. Особлива увага приділена вітчизняному та 

зарубіжному кримінальному процесуальному та конституційному 

законодавству.
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Емпіричну базу дослідження становлять: результати анкетування 408 

респондентів (з них: 73 судді, 138 адвокатів, 81 прокурор, 32 слідчих 

(детектива), 84 науковця); статистичні дані Конституційного Суду України за 

2016 -  2019 роки; практика Конституційного Суду України за 1997 -  2020 

роки, судова практика національних судів у сфері кримінального 

провадження; 47 рішень Європейського суду з прав людини.

Наведене свідчить про достатній рівень обізнаності дисертанта у 

питаннях, що досліджувалися, та забезпечує належний рівень 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, що містяться 

в дисертації.

Достовірність наукових положень, висновків, рекомендацій, що 

виносяться на захист, не викликає сумнівів та полягає, перш за все, у тому, 

що дана дисертаційна робота є комплексним дослідженням, в якому 

проаналізовані, систематизовані та отримали подальший розвиток науково- 

теоретичні та практичні засади функціонування механізму захисту прав 

учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції. 

Положення дисертації ґрунтуються на об’єктивних теоретичних 

дослідженнях, висновки є достовірними та базуються на теоретичних 

судженнях автора.

Також, про достовірність наукових положень висновків і рекомендацій 

говорить глибока і всебічна їх аргументація даними, одержаними 

дисертантом з наукових праць вітчизняних і зарубіжних правників, судової 

практики ЄСПЛ, КСУ та судів загальної юрисдикції, а також, широкий 

спектр методів пізнання, що були використані в ході дослідження. В 

комплексі ці дані забезпечують достовірність та повноту одержаних 

результатів: наукових положень, висновків, рекомендацій, пропозицій, 

сформульованих моделей правових норм, прийняття й реалізація яких змогла 

б істотно вплинути на вдосконалення кримінального процесуального та
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конституційного законодавства щодо забезпечення захисту прав учасників 

кримінального провадження.

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що 

дисертант вирішив наукове завдання щодо розробки науково-теоретичних та 

практичних засад функціонування механізму захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції (с.208-211).

Так, М.С. Івановим вперше запропоновано авторське визначення
*

поняття «правовий механізм забезпечення прав учасників кримінального 

провадження» та поняття «міжнародні стандарти правового механізму 

(міжнародного та національного) забезпечення прав учасників кримінального 

провадження».

Автором окреслено роль Конституційного Суду України як 

структурного елемента національного механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження та визначено предмет правового 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в 

конституційній юрисдикції.

Дисертантом обґрунтовано необхідність зупинення судового 

провадження у кримінальній справі за умови здійснення конституційного 

провадження щодо неконституційності, конституційності закону, іншого 

правового акта чи їх окремого положення, які мають бути застосовані судом 

при вирішенні кримінальної справи.

Здобувачем доведено необхідність зупинення виконання судового 

рішення у кримінальній справі за умови видання Великою Палатою 

Конституційного Суду України забезпечувального наказу.

Крім того, М.С. Івановим сформульовані пропозиції до національного 

кримінального процесуального законодавства, що мають на меті посилення
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впливу інструментів конституційної юрисдикції на рівень забезпечення прав 

учасників кримінального провадження.

Дисертантом удосконалено: структуру правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження; поняття системи 

та структури міжнародних та національних правових механізмів 

забезпечення прав учасників кримінального провадження; класифікацію 

юридичних процедур як складового елементу національного механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження.

Також, у дисертаційному дослідженні набули подальшого розвитку: 

наукові підходи щодо визначення співвідношення між поняттями «механізм 

захисту прав учасників кримінального провадження» та «механізм 

забезпечення прав учасників кримінального провадження»; наукові ідеї щодо 

розмежування понять «конституційна юстиція» та «конституційна 

юрисдикція»; доктринальні та праксеологічні підходи розуміння поняття 

«права людини»; пропозиції щодо запровадження механізмів виконання 

міркувань та зауважень Комітету з прав людини ООН у кримінальному 

процесуальному законодавстві; наукові підходи щодо розуміння системи 

міжнародних організацій, діяльність яких спрямована на забезпечення прав 

учасників кримінального провадження в Україні.

Це основні, але далеко не всі наукові положення, що запропоновані 

дисертантом з метою розробки науково-теоретичних та практичних засад 

функціонування механізму захисту прав учасників кримінального 

провадження в конституційній юрисдикції. Разом з тим, вже перелічених 

више положень достатньо для характеристики дослідження як оригінального.

Таким чином, ступінь наукової новизни дослідження, обґрунтованість 

наведених у ньому положень, висновків та рекомендацій відповідає вимогам 

до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право».
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Зміст та оформлення дисертації. Дисертаційне дослідження 

складається зі вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел (346 найменування) та додатків. Аналіз 

запропонованої дисертантом структури його дослідження дозволяє відмітити 

її внутрішню єдність та спрямованість на логічне послідовне розкриття 

обраної для дослідження проблематики на теоретичному, нормативному та 

правозастосовному рівнях.

Перший розділ дисертації «Загальна характеристика механізму 

захисту прав учасників кримінального провадження» присвячений аналізу 

доктринальних підходів щодо розуміння сутності та змісту механізму захисту 

прав учасників кримінального провадження, характеристиці системи 

міжнародних та національних правових механізмів забезпечення прав 

учасників кримінального провадження, висвітленню ролі конституційної 

юрисдикції в національному правовому механізмі забезпечення прав 

учасників кримінального провадження.

Автором обґрунтовано, що механізм захисту прав учасників 

кримінального провадження формується системою національного та 

міжнародного правових механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження, яку слід розглядати як сукупність у взаємодії, 

взаємообумовленості та взаємозв’язку усіх елементів даного механізму, що 

відрізняються універсальністю, загальною значимістю та призначені 

створювати належні умови для реалізації, охорони та відновлення 

закріплених чинним законодавством прав учасників кримінального 

провадження (с.ЗЗ).

Заслуговує на увагу висновок здобувача про те, що правовий механізм 

захисту прав учасників кримінального провадження формується системою 

національного та міжнародного правових механізмів забезпечення прав 

учасників кримінального провадження (с.88).
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Цікавою видається позиція автора стосовно того, що конституційна і 

кримінальна юрисдикції мають спільні об'єкти регулювання, які формують 

особливі конституційно-кримінальні міжюрисдикційні зв’язки, що доводить 

важливу роль КСУ як елемента національного механізму забезпечення прав 

учасників кримінального провадження (с.90).

В другому розділі «Система конституційних прав учасників 

кримінального провадження як предмет правового механізму їх забезпечення 

в конституційній юрисдикції» визначено предмет правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції та надано змістовну характеристику конституційних прав 

учасників кримінального провадження як предмету правового механізму їх 

забезпечення в конституційній юрисдикції.

Дисертантом обґрунтовано, що предметом правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції є конституційні права людини, що реалізуються в межах 

кримінально-процесуальних правовідносин та охороняються і захищаються 

одночасно правовими інструментами кримінальної та конституційної 

юрисдикцій (с. 102).

Здобувачем встановлено, що специфіка прав учасників кримінального 

провадження, які становлять предмет правового механізму їх забезпечення в 

конституційній юрисдикції, полягає у тому, що вони: 1) є взаємозалежними 

та взаємообумовлюючими; 2) одночасно є як основоположними 

конституційними правами, так і засадами кримінального провадження, що 

свідчить про тісний міжюрисдикційний зв'язок конституційного та 

кримінального судочинства; 3) охороняються та гарантуються як на 

національному (Конституція України та КПК України), так і на 

міжнародному (Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод) рівнях, що свідчить про їх особливе місце в правовій системі
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держави; 4) забезпечення їх належної реалізації сприяє формуванню та 

становленню України як правової держави (с. 138).

Третій розділ «Акти Конституційного Суду України у  національному 

механізмі забезпечення прав учасників кримінального провадження» 

присвячений дослідженню проблематики правової природи та впливу актів 

Конституційного Суду України на забезпечення прав учасників 

кримінального провадження та аналізу конституційної скарги як інструменту 

захисту прав учасників кримінального провадження.

Заслуговує на увагу аргументація дисертанта про те, що за своєю 

правовою природою акти Конституційного Суду України є правовими 

актами, які набувають характеру юридичного прецеденту та ознак 

нормативності у випадках, визначених чинним законодавством. У 

національному механізмі забезпечення прав учасників кримінального 

провадження простежується двоякий вплив актів Конституційного Суду 

України. По-перше, акти Конституційного Суду України обумовлюють 

застосування заходів загального (нормативного) характеру та спрямовані на 

усунення системної правової проблеми у сфері кримінального процесу чи 

суміжних галузей та її першопричин. По-друге, рішення КСУ за 

результатами розгляду справ за конституційними скаргами обумовлюють 

застосування заходів індивідуального характеру у вигляді перегляду судових 

рішень у кримінальному провадженні за виключними обставинами з метою 

застосування принципу restitutio in integrum щодо порушених прав учасників 

кримінального процесу (с. 184-185).

Слушним є висновок автора про те, що завдання, які стоять перед 

інститутом конституційної скарги як складової національного механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, включають 

подолання неконституційності норми закону, який не відповідає духу 

Конституції України в цілому та захист конкретного права окремого
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учасника кримінального провадження зокрема (с.189).

Оцінюючи структуру дисертації М.С. Іванова та зміст структурних 

частин, слід відмітити, що дисертаційне дослідження побудоване як система, 

необхідна не лише для вирішення поставлених на початку дослідження 

завдань, але і для досягнення окресленої мети дослідження. Такий підхід 

дисертанта, на думку опонента, є цілком правильним і заслуговує схвалення.

Оформлення дослідження відповідає встановленим вимогам. Робота 

виконана грамотною українською мовою.

Теоретична та практична значимість результатів дисертаційного 

дослідження. Сформульовані й викладені в роботі висновки та пропозиції є 

вагомим внеском у розвиток кримінального процесуального права та можуть 

використовуватись у таких сферах: нормотворчій діяльності -  для 

вдосконалення норм чинного кримінального процесуального та 

конституційного законодавства України, якими регламентовано питання 

функціонування правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції; правозастосовній 

діяльності -  в практичній діяльності Верховного Суду та Конституційного 

Суду України; навчально-методичній діяльності -  в процесі викладання 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні 

проблеми кримінального процесу України», «Конституційне право України» 

та під час підготовки підручників, посібників, методичних матеріалів і 

рекомендацій.

Повнота викладу наукових положень в наукових публікаціях, 

зарахованих за темою дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження викладено в 10 публікаціях автора: 6 в наукових статтях, з них 5

-  у вітчизняних наукових виданнях і 1 -  в іноземному фаховому виданні, та в

4 тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. В наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації,
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наукові положення дисертації викладені у належному обсязі.

Текстових запозичень без посилання на джерела та інших порушень 

академічної доброчесності не виявлено.

Водночас, не зі всіма науковими положеннями і висновками у 

дисертації можна беззаперечно погодитись. Це дисертаційне дослідження, як 

напевно й будь-яка інше наукова праця, містить окремі недоліки та 

дискусійні моменти. Отже, вважаємо за потрібне звернути увагу на окремі 

спірні положення, які, на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних пояснень під час захисту дисертації.

1) У підрозділі 2.2 дисертант до предмету правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції відносить низку конституційних прав, водночас у цьому 

підрозділі відсутнє пояснення, якими критеріями обумовлено формування 

такого переліку конституційних прав. На наш погляд є доцільним визначити 

такі критерії, що посилить обґрунтованість обмеженого підходу щодо 

визначення предмету правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції.

2) У підрозділі 3.1 дисертант вважає за доречне визнати певну 

спорідненість впливу актів Конституційного Суду України із правовими 

наслідками рішень Європейського суду з прав людини для кримінального 

судочинства. Водночас, на нашу думку, така позиція потребує уточнення під 

час прилюдного захисту, оскільки підстави звернення до ЄСПЛ та КСУ є 

абсолютно різними. Крім того, КСУ не наділений правом констатувати 

наявність/відсутність будь-яких порушень прав учасників кримінального 

провадження, допущених під час розгляду справи судами загальної 

юрисдикції. Тобто, предметом конституційного провадження є перевірка на 

відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його 

окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні, а не
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перевірка судового рішення на його законність, мотивованість та 

обґрунтованість.

3) У підрозділі 3.2 дисертантом досліджується конституційна скарга як 

інструмент захисту прав учасників кримінального провадження. Попри те, 

що дослідження видається достатньо повним та обґрунтованим, вважаємо, 

що необхідно було більше уваги зосередити на правовій природі 

конституційної скарги, зокрема, її ролі у забезпеченні прав людини та 

впровадженні європейських стандартів правового захисту, її значенні у 

реалізації принципу верховенства права, а також використанні 

конституційної скарги як інституту демократії.

Наведені вище та відзначені під час аналізу змісту дисертації 

положення не вичерпують всього, що може стати предметом дискусії при 

оцінці та захисті дисертаційного дослідження. Разом з тим, для нас є 

доведеним фактом, що дисертаційне дослідження М.С. Іванова заслуговує 

уваги представників правової науки і освіти, суддів, адвокатів, прокурорів, 

слідчих та дізнавачів, інших представників юридичної професії.

Висновок. Дисертаційне дослідження М.С. Іванова є самостійною 

кваліфікаційною науковою працею, яка виконана здобувачем особисто, 

містить нові науково-обґрунтовані теоретичні результати проведених ним 

досліджень, які вирішують актуальну для правової науки проблему розробки 

науково-теоретичних та практичних засад функціонування механізму захисту 

прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції. 

Дисертаційне дослідження Іванова Михайла Сергійовича «Механізм захисту 

прав учасників кримінального провадження в конституційній юрисдикції», 

подане на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право» відповідає вимогам Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), що затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і
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доповненнями від 03 квітня 2019 року № 283), та вимогам, передбаченим 

пунктом 10 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 6 березня 2019 р. № 167, а її автор -  Іванов Михайло Сергійович -  за 

результатами публічного захисту заслуговує на присудження ступеня 

доктора філософії з галузі знань 08 «Право», за спеціальністю 081 «Право».

11 листопада 2020 р.

Офіційний опонент -
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрНУ,
завідувач кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого У/г , ,

Вчений секретар 
Національного юридично) 
імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних нау

О. В. Капліна

Л. В. Лейба

ЙХШ. № 334 .У /г  І
Від ■ 7 6  ■ V /  20^-с. І 

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсиїеп 

імені Тарасе Шевченка
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До разової спеціалізованої вченої ради ДФ  26.001.03 7 
в Інституті права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
(01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60)

ВІДГУК

офіційного опонента, доктора юридичних наук, 

професора В. В. Городовенка 

на дисертацію Іванова Михайла Сергійовича

«Механізм захисту прав учасників кримінального провадження в 

конституційній юрисдикції», подану до захисту до разової спеціалізованої 

вченої ради ДФ 26.001.037 в Інституті права Київського національного

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в сучасних умовах 

державотворчих і європейських правозахисних тенденцій механізм захисту прав 

учасників кримінального провадження потребує змістовного оновлення. Таке 

завдання обумовлене, перш за все, нормативно-правовими чинниками, а саме 

концептуальним оновленням системи кримінального процесуального 

законодавства, змінами у національному законодавстві, що визначає правовий 

статус Конституційного Суду України, в тому числі, появою інституту 

конституційної скарги як інструменту захисту прав фізичних та юридичних осіб. 

Крім того, правозастосовчі проблеми, пов’язані із забезпеченням захисту прав 

учасників кримінального провадження, з якими постійно стикається судова 

система в умовах все ще не закінченої судової реформи, суттєво знижують 

загальний рівень забезпечення прав людини в Україні. Ба більше, питання 

належного, якісного та ефективного захисту прав людини і громадянина, в тому 

числі і засобами конституційної юрисдикції, завжди було, є і буде актуальним 

предметом науково-правових досліджень як ключова складова правової

університету імені Тараса Шевченка на здобуття ступеня 

доктора філософії за спеціальністю 081 «Право»

держави.
Відділ діловодства та архіву 

київського національного уніьерсиїету 
імені Тараса Шевченка



Відмітимо, що попри наявні дослідження, присвячені захисту прав 

людини, в тому числі учасників кримінального провадження, спеціально та 

комплексно проблематика повноважень Конституційного Суду України як 

єдиного органу конституційної юстиції щодо захисту прав учасників 

кримінального провадження у дисертаційних та монографічних дослідженнях на 

основі КПК України 2012 року та Закону України «Про Конституційний Суд 

України» 2017 року ще не розглядалася.

Усе вищенаведене доводить актуальність, теоретичну та практичну 

значимість дисертаційного дослідження М.С. Іванова. Крім того, актуальність 

заявленої тематики підкреслюється виконанням дисертаційного дослідження в 

межах планів науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом «Доктрина 

права в правовій системі: теоретичні та практичні аспекти».

Метою дисертаційного дослідження є вирішення наукового завдання 

щодо розробки науково-теоретичних та практичних засад функціонування 

механізму захисту прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції, а також розроблення пропозицій щодо вдосконалення 

кримінального процесуального законодавства.

Обгрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій 

дисертаційного дослідження підтверджується використаною нормативною 

базою, коректною методологією, фундаментальною теоретичною та емпіричною 

базою дослідження.

Нормативним підґрунтям дисертаційного дослідження є Конституція 

України, інші нормативно-правові акти України, міжнародні нормативно- 

правові акти та нормативно-правові акти окремих іноземних держав. Особлива 

увага приділена вітчизняному та зарубіжному кримінальному процесуальному 

та конституційному законодавству.

Методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стала сукупність 

таких методів пізнання, як діалектичний метод, порівняльно-правовий метод, 

поєднання методів аналізу та синтезу, формально-логічний (догматичний)



метод, статистичний метод, соціологічний метод, метод узагальнення, методи 

у групування, моделювання та прогнозування. Усі вони застосовані у 

взаємозв’язку, що сприяло досягненню всебічності дослідження, а системне 

використання цих методів дозволило автору провести логічний науковий пошук 

та досягти обґрунтованих результатів.

Автором проаналізовано та використано достатню кількість 

доктринальних джерел з кримінального процесу та конституційного права, а 

також інших галузей юридичної науки; у дисертаційному дослідженні 

використано 346 джерел.

Емпіричну основу дисертаційного дослідження становлять результати 

анкетування 408 респондентів (з них: 73 судді, 138 адвокатів, 81 прокурор, 32 

слідчих (детективів), 84 науковця); статистичні дані Конституційного Суду 

України за 2016-2019 роки; практика Конституційного Суду України за 1997- 

2020 роки, судова практика національних судів у сфері кримінального 

провадження; 47 рішень Європейського суду з прав людини.

Відповідно, наукові положення, рекомендації та висновки дисертаційного 

дослідження є обґрунтованими та методологічно вірними, такими, що мають 

системний, комплексний характер та містять наукову новизну.

Наукова новизна наукових положень, висновків і рекомендацій. 

Дисертація Іванова М.С. є одним із перших у вітчизняній юридичній науці 

комплексним науковим дослідженням проблем функціонування механізму 

захисту прав учасників кримінального провадження в конституційній 

юрисдикції. Сформульовані та аргументовані автором результати 

дисертаційного дослідження є важливими у теоретичному та практичному 

аспектах, містять елементи наукової новизни та пропозиції щодо удосконалення 

законодавства. Серед них особливо слід виділити такі:

- окреслення ролі Конституційного Суду України як структурного 

елемента національного механізму забезпечення прав учасників кримінального 

провадження. Зокрема, на думку здобувача, роль Конституційного Суду України 

як структурного елемента національного механізму забезпечення прав учасників



кримінального провадження полягає у забезпеченні міжюрисдикційного зв’язку 

конституційного і кримінального судочинства, що має свій прояв у 

повноваженнях Конституційного Суду України вирішувати питання щодо 

відповідності Конституції України (конституційність) законів України (їх 

окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що 

застосований в остаточному судовому рішенні в її кримінальній справі закон 

України суперечить Конституції України або в результаті розгляду 

конституційного звернення чи подання уповноважених суб’єктів. Водночас, 

наслідком встановлення Конституційним Судом України неконституційності 

(конституційності) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, 

застосованого (незастосованого) в судовому рішенні при розгляді кримінального 

провадження є право на перегляд такого рішення за виключними обставинами в 

порядку глави 34 КПК України;

- обґрунтування необхідності зупинення судового провадження у 

кримінальній справі за умови здійснення конституційного провадження щодо 

неконституційності, конституційності закону, іншого правового акта чи їх 

окремого положення, які мають бути застосовані судом при вирішенні цієї 

кримінальної справи;

- доведення необхідності зупинення виконання судового рішення у 

кримінальній справі за умови видання Великою Палатою Конституційного Суду 

України забезпечувального наказу. Така необхідність обґрунтована тим, що 

тривала процедура перегляду судових рішень за виключними обставинами, 

якими можуть бути рішення Конституційного Суду України щодо встановлення 

неконституційності закону, що був покладений в обґрунтування судових рішень 

в кримінальному провадженні, очевидно може обумовити порушення таких 

фундаментальних прав людини як право на життя, на свободу та особисту 

недоторканність, на приватність та на захист власності. Тож, повноваження 

Великої Палати Конституційного Суду України щодо видання 

забезпечувального наказу матимуть позитивний ефект в кримінальному 

провадженні, адже виконання судового рішення здатне призводити до



подальшого порушення конституційних прав учасників такого провадження.

Важливим є і удосконалення автором: структури правового механізму 

забезпечення прав учасників кримінального провадження; поняття системи та 

структури міжнародних та національних правових механізмів забезпечення прав 

учасників кримінального провадження; класифікації юридичних процедур як 

складового елементу національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в залежності від суб’єктів юридичної процедури, 

від тривалості юридичної процедури та від обсягу дій, необхідних для здійснення 

певної юридичної процедури.

Слід позитивно оцінити також розвиток автором: наукових ідей щодо 

розмежування понять «конституційна юстиція» та «конституційна юрисдикція», 

а саме М.С. Іванов, наголошує, що конституційна юстиція -  це орган або їх 

сукупність, які забезпечують функціонування конституційної юрисдикції в 

спосіб передбачений законом. Конституційна юстиція є зовнішньою формою 

конституційної юрисдикції, яка покликана забезпечувати незалежність і 

ефективність конституційної юрисдикції у виконанні нею своїх завдань; 

наукових підходів щодо розуміння системи міжнародних організацій, діяльність 

яких спрямована на забезпечення прав учасників кримінального провадження в 

Україні, до якої автор відносить: Раду з прав людини ООН; Управління 

Верховного комісара ООН з прав людини; Комісара Ради Європи з прав людини; 

Комітет з прав людини ООН; ЄСПЛ.

Дисертаційне дослідження містить ряд інших цікавих та аргументованих 

висновків, пропозицій та рекомендацій, у тому числі щодо вдосконалення 

чинного кримінального процесуального та конституційного законодавства.

Таким чином, ступінь наукової новизни дослідження, обґрунтованість 

наведених у ньому положень, висновків та рекомендацій відповідає вимогам до 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Зміст та оформлення дисертації. Дисертаційне дослідження складається 

зі вступу, трьох розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (346 найменування) та додатків.



У першому розділі дисертації «Загальна характеристика механізму 

захисту прав учасників кримінального провадження» дисертантом 

аргументовано, що механізм захисту прав учасників кримінального провадження 

формується системою національного та міжнародного правових механізмів 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, яку слід розглядати як 

сукупність у взаємодії, взаємообумовленості та взаємозв’язку усіх елементів 

даного механізму, що відрізняються універсальністю, загальною значимістю та 

призначені створювати належні умови для реалізації, охорони та відновлення 

закріплених чинним законодавством прав учасників кримінального провадження 

(с.ЗЗ).

У підрозділі 1.2 окреслено систему міжнародних та національних правових 

механізмів забезпечення прав учасників кримінального провадження. На 

підставі аналізу наукових джерел та нормативно-правових актів автором 

визначено поняття правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження та удосконалено його структуру. Так, під поняттям 

правовий механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження 

Івановим М.С. запропоновано розуміти єдину організовану динамічну 

взаємообумовлену систему закріплених джерелами права юридичних процедур, 

процесуальних прав та уповноважених суб’єктів, діяльність яких направлена на 

реалізацію прав учасників кримінального провадження, їх охорону та захист у 

кримінальному процесі (с.67). Обґрунтовано, що структура даного правового 

механізму складається з таких елементів: джерела права; юридичні процедури; 

уповноважені суб’єкти; діяльність яких направлена на забезпечення прав 

учасників кримінального провадження (с.34). Також, в межах цього підрозділу 

здійснено детальний аналіз кожного з окреслених вище структурних елементів 

національного та міжнародного механізмів забезпечення прав учасників 

кримінального провадження (с.33-67).

У підрозділі 1.3 визначається роль Конституційного Суду України як 

структурного елемента національного механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження.



У другому розділі дисертації «Система конституційних прав учасників 

кримінального провадження як предмет правового механізму їх забезпечення 

в конституційній юрисдикції» розкрито зміст поняття предмету правового 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження в 

конституційній юрисдикції та надано змістовну характеристику конституційних 

прав учасників кримінального провадження як предмету правового механізму їх 

забезпечення в конституційній юрисдикції. У підрозділі 2.2. дисертантом 

обґрунтовано, що до прав учасників кримінального провадження як предмету 

правового механізму їх забезпечення в конституційній юрисдикції можна 

віднести: право на життя (27 КУ); право на захист від катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує його гідність, поводження чи покарання 

(28 КУ); право на свободу та особисту недоторканність (29 КУ); право на повагу 

до приватного та сімейного життя (ЗО, 31, 32 КУ); право власності (41 КУ); право 

на справедливий суд (55 КУ); право на відшкодування за рахунок держави чи 

органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні 

ними своїх повноважень (56 КУ); право на правову допомогу (59, 63 КУ); право 

на визнання презумпції невинуватості (62 КУ) (с. 102-13 8).

У третьому розділі дисертації «Акти Конституційного Суду України 

у  національному механізмі забезпечення прав учасників кримінального 

провадження» охарактеризовано правову природу та вплив актів 

Конституційного Суду України на забезпечення прав учасників кримінального 

провадження. Так, аспірантом обґрунтовано, що рішення Конституційного Суду 

України, ухвалені щодо неконституційності (конституційності) законів України 

та інших правових актів у кримінальному провадженні, є дієвими заходами 

захисту прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, 

оскільки визнаючи неконституційними (конституційними) закони України чи 

інші правові акти у сфері кримінальних процесуальних правовідносин, 

Конституційний Суд України в певній мірі відновлює права учасників



кримінального провадження, порушені в результаті застосування (не 

застосування) судом в безпосередньо їх справі законів України, інших правових 

актів чи їх окремого положення, які не відповідають (відповідають) Конституції 

України. Водночас рішення Конституційного Суду України щодо офіційного 

тлумачення Конституції України, а також висновок Конституційного Суду 

України у справах щодо відповідності Конституції України чинних міжнародних 

договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної 

Ради України для надання згоди на їх обов’язковість, та щодо відповідності 

законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 

158 Конституції України, є заходами охорони прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, оскільки вони попереджають та 

запобігають порушенню прав та свобод цих суб’єктів (с. 179-183).

У підрозділі 3.2 доведено, що значення конституційної скарги як 

інструменту захисту прав учасників кримінального провадження обумовлено 

тим, що законодавче закріплення процесуального механізму скасування рішень 

судів загальної юрисдикції через оскарження конституційності норм, які було 

покладено в обґрунтування прийнятих рішень у конкретних кримінальних 

провадженнях, надало громадянам право ефективного доступу до 

конституційного правосуддя та реалістичну можливість оскаржити не тільки 

процесуальні порушення під час здійснення кримінального провадження, але 

також і неконституційність норм матеріального кримінального права, із 

урахуванням яких таке провадження здійснювалось.

Оформлення дослідження відповідає встановленим вимогам. Робота 

виконана грамотною українською мовою.

Теоретична та практична значимість результатів дисертаційного 

дослідження полягає у тому, що вони можуть бути використані у: нормотворчій 

діяльності -  для вдосконалення норм чинного кримінального процесуального та 

конституційного законодавства України, якими регламентовано питання 

функціонування правового механізму забезпечення прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції; та правозастосовній



діяльності -  в практичній діяльності Верховного Суду та Конституційного Суду 

України (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження в діяльність 

Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 11 червня 2020 

року).

Крім того, положення дисертації вже використовуються в навчальному 

процесі Інституту права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в процесі викладання таких навчальних дисциплін як: «Кримінальний 

процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу України», 

«Конституційне право України» та під час підготовки підручників, посібників, 

методичних матеріалів і рекомендацій (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процеси 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 22 червня 2020 року).

Повнота викладу наукових положень в наукових публікаціях, 

зарахованих за темою дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження викладено в десяти публікаціях: шести в наукових статтях, з них 

п’ять -  у вітчизняних наукових виданнях і одна -  в іноземному фаховому 

виданні, та в чотирьох тезах доповідей на міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференціях. В наукових публікаціях, зарахованих за 

темою дисертації, наукові положення дисертації викладені у належному обсязі.

З аналізу змісту тексту дисертації вбачається дотримання здобувачем 

вимог академічної доброчесності у повному обсязі. Дисертаційне дослідження 

Іванова М.С. містить посилання на згадані автором у тесті джерела інформації у 

разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей.

Таким чином, у рецензованій дисертації не виявлено ознак академічного 

плагіату, недозволеної компіляції, фабрикації, фальсифікації та інших порушень, 

що могли б поставити під сумнів самостійний характер виконаного автором 

дисертаційного дослідження.

У цілому відзначаючи логічність та послідовність побудови дослідження, 

наукову новизну, обґрунтованість та аргументованість його результатів,



належний науковий рівень дисертаційного дослідження, відмічу, що воно, як і 

будь-яке дослідження дисертаційного рівня, містить певні положення, які є 

дискусійними та викликають певні зауваження, зокрема:

1. Здобувач у підрозділі 2.3 доходить висновку, що конституційна і 

кримінальна юрисдикції мають спільні об'єкти регулювання, які формують 

особливі конституційно-кримінальні міжюрисдикційні зв’язки, що доводить 

важливу роль Конституційного Суду України як елемента національного 

механізму забезпечення прав учасників кримінального провадження. При цьому, 

незрозуміло, які саме об'єкти регулювання маються на увазі автором. Адже 

сфери правовідносин, що підпадають під юрисдикцію Конституційного Суду 

України та судів, які здійснюють свої повноваження в сфері кримінальної 

юрисдикції, різняться суттєво. Саме тому вважаю, що такий висновок потребує 

уточнення під час публічного захисту дисертації.

2. У підрозділі 3.1 дисертантом детально досліджено правову природу 

актів Конституційного Суду України та проаналізовано їх вплив на забезпечення 

прав учасників кримінального провадження. Водночас, поза увагою здобувача 

залишено зарубіжний досвід. Вважаю, що не менш цікавим було б 

проілюструвати вплив актів Конституційного Суду на забезпечення прав 

учасників кримінального провадження на прикладі кількох іноземних держав та 

порівняти цей досвід із українськими реаліями.

3. У підрозділі 3.2 здобувач пропонує доповнити статтю 335 КПК України 

частиною другою, передбачивши право суду зупиняти судове провадження у 

кримінальній справі в разі об’єктивної неможливості розгляду цієї справи до 

набрання законної сили рішенням Конституційного Суду України за 

результатами конституційного провадження щодо неконституційності, 

конституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, які 

мають бути застосовані судом при вирішенні цієї кримінальної справи. Проте, 

пропозиція дисертанта знайшла підтримку лише серед 37,3% опитаних 

респондентів. У зв’язку з цим, вважаю, що окреслена пропозиція потребує 

додаткової аргументації під час публічного захисту дисертації.



В цілому, наведені зауваження та пропозиції здебільшого носять 

дискусійний характер і мають бути предметом обговорення та уточнення під час 

публічного захисту дисертації.

Висновки. Дисертаційне дослідження Іванова Михайла Сергійовича є 

самостійною кваліфікаційною науковою працею, яка виконана здобувачем 

особисто, містить нові науково-обґрунтовані теоретичні результати проведених 

ним досліджень, що мають важливе значення для розвитку науки. Дисертаційне 

дослідження Іванова Михайла Сергійовича «Механізм захисту прав учасників 

кримінального провадження в конституційній юрисдикції», подане на здобуття 

ступеня доктора філософії в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» відповідає вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями від 03 квітня 2019 

року № 283), та вимогам, передбаченим пунктом 10 Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167, а її автор -  

Іванов Михайло Сергійович -  за результатами публічного захисту заслуговує 

на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право», за 

спеціальністю 081 «Право».

Офіційний опонент -  
доктор юридичних наук, професор, 
член-кореспондент НАПрН України, 
суддя Конституційного Суду України
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