
Висновок наукового керівника

щодо роботи Синицина Паввла Миколайовича у процесі підготовки 

дисертації на тему «Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України 

в контексті рішень Європейського Суду з прав людини» на здобуття ступеня 

вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 081 -  «Право» та виконання 

індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану

Висновок наукового керівника, к.ю.н., доцента, професора кафедри 
конституційного права О.В. Олькіної підготовлено у відповідності до п. 13 Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167, після 
виконання здобувачем -  Павлом Миколайовичем Синициним -  індивідуального 
плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, а також після

г -

підготовки кваліфікаційної наукової праці на правах рукопису на тему 
«Інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України в контексті рішень 
Європейського Суду з прав людини»^

Тема дисертаційного дослідження є вельми актуальною та нагальною, адже 
від інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України залежить реалізація і 
захист прав та свобод усіх громадян України.

Дисертаційне дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми кафедри 
конституційного права «Конституційна реформа та модернізація в умовах 
інтеграційного розвитку України», що пов’язана з планом наукових досліджень 
Національного університету «Одеська юридична академія» на 2016-2020 рр.

*•' «Стратегія інтеграційного розвитку України: правовий та культурний вимір» 
(державний реєстраційний номер 0116Ш01842).

Варто зазначити, що здобувач повною мірою опанував освітню складову
освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії. Освітня складова

. ■ *індивідуального плану роботи аспіранта виконувалась своєчасно та з досягненням 
високих результатів вивчення навчальних дисциплін.

Як наслідок, Синицин П.М. здобув теоретичні знання, уміння, навички та інші 
компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, достатньою 
мірою оволодів методологією наукової та педагогічної діяльності, що



підтверджується проведенням ним власного наукового дослідження, результати 
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. Неухильно 
дотримуючись високих стандартів академічної та професійної доброчесності, 
здобувачем опрацьовано значну кількість наукових, нормативно-правових та інших 
джерел, які стосуються теми дисертаційного дослідження.

Слід підкреслити наполегливість здобувана, його активність та
цілеспрямованість. Здобувач яскраво та послідовно демонстрував прагнення до 
вироблення орієнтованих на практичне застосування в умовах сучасних реалій 
теоретичних концепцій та прикладних законодавчих рішень, підкріплених 
належним науковим обґрунтуванням.

Зміст дисертації відображає здійснення здобувачем критичного
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань. У процесі підготовки 
дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи, дослухаючись до 
загальних настанов наукового керівника, здобувач виявив високий ступінь 
самостійності під час започаткування, планування, реалізації та коригування 
процесу наукового дослідження.

За результатом виконання дисертаційної роботи є всі підстави вважати, що 
наукова робота є першим у національній юридичній науці дослідженням, у якому 
сформульовано комплексні пропозиції з удосконалення інтерпретаційної діяльності 
Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав 
людини.

Мета дисертації полягає в дослідженні теорії і практики застосування 
Конституційним судом України рішень ЄСПЛ. Визначена мета зумовила постановку 
та вирішення таких завдань: простежити ґенезу та виокремити етапи становлення 
інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України; визначити поняття та 
сутність інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України; виокремити 
принципи застосування рішень Європейського суду з прав людини Конституційним 

Судом України в інтерпретаційній діяльності та надати їх змістовну характеристику; 
аргументувати тезу, що рішення Європейського суду з прав людини -  джерело 
конституційного права в Україні; розкрити особливості способів застосування 
Конституційним Судом України рішень Європейського суду з прав людини;



ц

з

охарактеризувати конкуренцію правових позицій Європейського суду з прав 
людини та конституційного суду через призму зарубіжного досвіду; довести, що 
рішення Європейського суду з прав людини -  це нормативно-ціннісний орієнтир в 
інтерпретаційній діяльності Конституційного Суду України.

Зміст дисертації свідчить, що дослідження П. М. Синицина виконано на 
належному науковому рівні, висновки та рекомендації характеризуються науковою 
новизною. Автором самостійно проаналізований значний обсяг теоретичного, 
нормативного та емпіричного матеріалу, робота містить ряд цікавих пропозицій, у 
тому числі щодо вдосконалення чинного конституційного законодавства.

Основні результати дисертаційного дослідження П. М. Синицина пройшли 
належну апробацію шляхом публікації її положень у фахових виданнях, 
зарубіжному виданні та виступів, обговорень на наукових та науково-практичних 
конференціях.

Зважаючи на вищевикладене, вважаю, що наукова кваліфікація П.М. 
Синицина відповідає вимогам, що пред’являються до здобувана ступеня доктора 
філософії. Дисертація П.М. Синицина «Інтерпретаційна діяльність Конституційного 
Суду України в контексті рішень Європейського Суду з прав людини», подана на 
здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії за спеціальністю 081 -  «Право», є 
самостійним науковим дослідженням, яке відповідає вимогам, встановленим 
Порядком проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року 
№167, та може бути рекомендована до захисту на здобуття ступеня вищої освіти 
доктора філософії за спеціальністю 081 -  «Право». Автор дисертації, Павло 
Миколайович Синицин, заслуговує на основі публічного захисту на присудження 
ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 -  «Право».

Науковий керівник,

О.В. Олькіна


