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. . ^Відгук підготовлений на основі вивчення тексту поданої на захист 

дисертації, а також наукових праць здобувана, опублікованих за темою 

дисертації.

Ступінь актуальності обраної теми дисертації. Сьогоднішні 

процеси глобалізації викликають активну інтеграцію правових систем різних 

країн світу, спрямовану як на уніфікацію права у таких важливих сферах як 

права і свободи людини, народовладдя, місцевого самоврядування тощо, так й 

на уніфікацію правосвідомості та праворозуміння у цих галузях. І сучасний 

етап розвитку української державності також характеризується 

впровадженням європейських стандартів у всі сфери публічно-правових 

відносин, що зумовлено членством України у Раді Європи та подальшими 

євроінтеграційними прагненнями України.

З урахуванням специфіки функціонування правової системи Ради 

Європи європейські стандарти є системою правових принципів (цінностей), 

що містяться в правових актах Ради Європи та забезпечують механізм 

реалізації європейських конвенцій та хартій у правозастосовній практиці



держав-учасниць Ради Європи. Важливе місце у системі гарантування 

проголошених Європейською конвенцією прав і свобод людини займає 

Європейський Суд з прав людини.

Сама Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод часто 

не розкриває зміст принципово важливих правових понять у системі 

європейського права. Цю функцію виконує Європейський суд з прав людини. 

Його рішення актуально важливі, оскільки саме в них містяться положення, 

що дозволяють зрозуміти, наскільки ефективно та якісно дотримуються та 

забезпечуються права та свободи людини, наскільки гуманізовані джерела 

національного права, а отже, і правова система держави.

Тому рішення Європейського суду з прав людини розглядаються не 

просто як судове рішення, а як таке, що визначає стандарти у сфері прав 

людини. І, відповідно, Конституційний Суд України, виходячи з природи його 

призначення, має виступати у якості активного агента імплементації рішень 

Європейського суду з прав людини у національну правову систему України.

Виходячи з цього, звернення Синицина П.М. до тематики 

інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України в контексті 

рішень Європейського суду з прав людини є вельми своєчасним і доречним, 

що й обумовлює актуальність представленого до захисту дисертаційного 

дослідження.

Наукова та практична цінність поданої на захист роботи відзначається 

також й іншими чинниками: малодослідженістю цієї проблематики 

вітчизняними науковцями-правниками; відсутністю єдиного підходу серед 

вчених щодо визначення місця рішень ЄСПЛ у вітчизняній ієрархії джерел 

права, їх природи та кола рішень ЄСПЛ, врахування яких є обов’язковим для
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Конституційного Суду України; тим, що теорія і практика конституційно- 

правового забезпечення використання рішень ЄСПЛ Конституційним Судом 

України, що сформувалися на теперішній час, вимагають суттєвого 

удосконалення; поширеною позицією окремих науковців та громадських і
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політичних діячів щодо дискусійності ролі рішень Європейського суду з прав 

людини у правовій системі України тощо.

Про актуальність роботи Синицина П.М. свідчить і те, що його 

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 011611001842).

Таким чином можна зробити висновок, що відсутність достатньої 

наукової розробки та необхідність удосконалення інтерпретаційної діяльності 

Конституційного Суду України у контексті застосування рішень ЄСПЛ для 

обґрунтування його правових позицій зумовлюють актуальність та практичну 

необхідність комплексного наукового дослідження цієї тематики і воно 

відповідає вимогам часу та потребам національної науки і вітчизняної 

практики державотворення.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації, їх достовірність визначається 

тим, вони підтверджені серйозними науковими аргументами, емпіричними 

фактами і є переконливими.

Зокрема, про це свідчить те, що дисертаційне дослідження 

характеризується комплексним і глибоким підходом до предмету 

дослідження.

Нормативну основу дослідження становлять міжнародні правові 

документи, законодавство України і законодавства зарубіжних країн. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики, 

правозастосовної практики Європейського суду з прав людини, рішення 

Конституційного Суду України.

Обґрунтованість положень, сформульованих у дисертації, 

підтверджується критичним аналізом значного масиву літературних джерел



"'«різноманітного спрямування (юридичного, методологічного, порівняльно- 

правового), які дають можливість системно осягнути питання, пов’язані з 

інтерпретаційною діяльністю Конституційного Суду України, роллю рішень 

Європейського суду з прав людини для вітчизняної правової системи, 

способами застосування рішень Європейського суду з прав людини суддями 

Конституційного Суду України для обґрунтування правових позицій Суду та 

ін.

Зроблені автором висновки та сформульовані пропозиції загалом є 

переконливими. На сторінках дисертації автор коректно веде полеміку з 

іншими науковцями, належно аргументуючи власну позицію, а також доречно 

звертається до законодавства та досвіду зарубіжних країн, формулюючи на 

підставі відповідних кореляцій висновки для удосконалення вітчизняного 

законодавства та практики здійснення Конституційним Судом України 

інтерпретаційної діяльності.

Високий ступінь вірогідності та наукової обґрунтованості результатів 

виконаного дослідження також забезпечено завдяки використанню 

відповідної методології пізнання: застосування комплексного, діалектичного, 

системного, структурно-функціонального та інформаційного підходів. 

Відповідно до зазначених підходів, дослідження базується на принципах 

системності, цілісності, структурності тощо. Підходи та принципи знаходять 

своє тактичне втілення у методах дослідження. В процесі дослідження 

інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України в контексті 

рішень Європейського суду з прав людини дисертантом використовувались 

сучасні методи пізнання, виявлені та розроблені філософією, історією, 

соціологією, теорією держави і права та галузевими юридичними науками, 

апробовані юридичною практикою, використання яких дало змогу отримати 

науково-обґрунтовані результати, що забезпечують об’єктивний аналіз 

предмета дослідження. Зокрема, застосовувались такі загальнонаукові методи: 

діалектичний, методи аналізу і синтезу, узагальнення, системно-структурний, 

структурно-функціональний, метод систематизації, історико-правовий,



формально-юридичний, порівняльно-правовий, аксіологічний, статистичний 

та метод прогнозування, а також інші методи наукового дослідження.

Матеріал в роботі викладено чітко та послідовно, окремі розділи роботи 

рівноцінні між собою. Сформульовані у вступі й розділах основної частини 

роботи положення, які стосуються постановки проблеми в цілому, окремих її 

аспектів, переконують у тому, що відповідні питання є теоретично і практично 

важливими і перспективними для дослідження.

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

пошуку має чіткий і зрозумілий вигляд, і цілком відповідає загальним 

вимогам. Завдання та мета наукової праці автором загалом досягнуті. Ретельне 

ознайомлення з дисертацією П. М. Синицина дає підстави для висновку про 

відсутність у його роботі положень, які можуть бути витлумачені як 

порушення академічної доброчесності.

Оцінка змісту дисертації. Аналізуючи зміст та структуру цієї наукової 

праці, відзначимо, що вони відповідають темі дослідження. Сама структура 

дисертації відображає загальне бачення досліджуваної проблематики і вона 

характеризується цілісністю й логічною послідовністю. Робота складається з 

анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (229 

найменувань) та додатків.

Структура дослідження повністю відповідає окресленій меті та 

завданням, що дозволило здобувачеві наукового ступеню найбільш повно 

охопити предмет дослідження, а опоненту -  прослідкувати авторський 

творчий задум, краще зрозуміти логіку та послідовність (наступність) 

сформульованих в роботі висновків. Дисертант у повному обсязі виконав

вимоги, які висуваються МОН України до цього виду наукових праць.
±  *

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

розкривається зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

визначаються мета, завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, науково- 

теоретична його основа, нормативно-правова і емпірична база, 

характеризується наукова новизна та практичне значення одержаних
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результатів, подається інформація про апробацію результатів дослідження та 

структуру дисертації.

Перший розділ дисертації присвячено окресленню основних теоретико- 

правових основ інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду 

України. Дисертант приділяє увагу ґенезі правового забезпечення та стану 

досліджень інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України; 

характеризує проведені в Україні дослідження інституту тлумачення 

Конституції України як такі, що відрізняються еклектизмом, адже не 

дивлячись на переважне визнання обґрунтованості наділення 

Конституційного Суду України повноваженнями щодо здійснення 

інтерпретаційної діяльності, деякі науковці вважають модель автентичного 

тлумачення Основного Закону більш доцільною. Автором також окреслені 

поняття, сутність та межі інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду 

України.

Другий розділ дисертаційного дослідження присвячено конституційно- 

правому та методологічному забезпеченню інтерпретаційної діяльності 

Конституційного Суду України у контексті рішень Європейського суду з 

прав людини. Автор зосередив увагу на характеристиці рішень 

Європейського суду з прав людини як джерела конституційного права в 

Україні та сформулював тезу, що нормативний характер рішень 

Європейського Суду з прав людини чітко проявляється в процесі формування 

загальноєвропейських стандартів у галузі прав людини. Справедливою є 

думка здобувана про те, що ЄСПЛ є джерелом конституційного права, що має 

складну, комплексну природу, поєднуючи у собі властивості одночасно 

правоінерпретаційного акту та судового прецеденту. У розрізі цього розділу 

дослідження також надано визначення принципам застосування рішень 

Європейського суду з прав людини Конституційним Судом України в 

інтерпретаційній діяльності, а саме пропонується розуміти під цією категорією 

ті основні засади та імперативні, стійкі ідеї якими керуються судді 

Конституційного Суду України при застосуванні рішень ЄСПЛ у процесі



здійснення інтерпретаційної діяльності КСУ. Дисертантом проаналізовано 

способи застосування Конституційним Судом України рішень Європейського 

суду з прав людини та запропоновано виокремлювати загальні та спеціальні 

принципи застосування рішень Європейського суду з прав людини 

Конституційним Судом України в інтерпретаційній діяльності.

Третій розділ дисертаційного дослідження відведено інструментально- 

прикладній характеристиці інтерпретаційної діяльності КСУ у контексті 

рішень ЄСПЛ. Дисертантом досліджено зарубіжний досвід виникнення 

конкуренції правових позицій Європейського суду з прав людини та органу 

конституційної юрисдикції держави й виокремлено основні причини 

виникнення таких конфліктів та запропоновано шляхи запобігання їм. Автор 

обґрунтовує тезу, що рішення Європейського суду з прав людини -  це 

нормативно-ціннісний орієнтир в інтерпретаційній діяльності 

Конституційного Суду України, пропонує дефініцію поняття «нормативно- 

ціннісний орієнтир» та доводить, що рішення ЄСПЛ за своїм змістом 

становлять стандарт вирішення певної правової ситуації шляхом 

накладення на неї ціннісних орієнтирів права.

У висновках сформульовано найбільш суттєві, на думку дисертанта, 

результати та положення дослідження.

Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у  дисертації не викликає сумнівів та полягає, 

насамперед, у тому, що дисертаційна робота за характером і змістом 

розглянутих питань є одним із перших в Україні комплексним, науковим, 

монографічним конституційно-правовим дослідженням інтерпретаційної 

діяльності Конституційного Суду України у контексті рішень Європейського 

суду з прав людини, в якому системно, з урахуванням новітніх досягнень 

правової науки досліджено конституційно-правове забезпечення застосування 

рішень ЄСПЛ в інтерпретаційній діяльності КСУ.

Слід відзначити, що у дослідженні автор поставив перед собою 

нерозроблені раніше завдання, розв’язання яких дозволило одержати нові



Наукові результати і розробити ряд пропозицій щодо удосконалення 

вітчизняного законодавства. Ступінь наукової новизни проведеного 

дисертаційного дослідження, науковий рівень сформульованих у ньому 

положень, висновків та рекомендацій відповідають головним вимогам, що 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії, 

та складають значний інтерес для науки конституційного права як у науково- 

теоретичному, так і у праксеологічному вимірах, зокрема, мають значення для 

сучасної юридичної та державотворчої практики.

Здійснене дослідження дозволило обґрунтувати і сформулювати низку 

нових наукових положень та практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

інтерпретаційної діяльності КСУ у контексті адаптації законодавства України 

до стандартів Європейського Союзу.

У результаті дослідження сформульовано й умотивовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій та висновків, що мають важливе теоретичне 

та практичне значення, і до таких, зокрема, які, безспірно, характеризуються 

елементом новизни, та, на наш погляд, допомагають вирішити ряд важливих 

теоретичних і практичних проблем, належать такі результати дослідження:

1. Заслуговує на увагу авторський підхід до визначення понять: 

«нормативно-ціннісний орієнтир», «принципи застосування рішень 

Європейського суду з прав людини у інтерпретаційній діяльності 

Конституційного Суду України».

2. Логічною є теза, що інтерпретаційна діяльність КСУ є ширшою за 

надання офіційного тлумачення норм Конституції України.

3. Актуальними є пропозиції дисертанта з питань удосконалення

способів застосування рішень ЄСПЛ в інтерпретаційній діяльності
.

Конституційного Суду України.

4. Заслуговує уваги визначена автором періодизація розвитку 

інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України в теорії та 

практиці та виокремлені ним відповідні чотири періоди.



5. Слід підтримати намагання автора визначити місце рішень 

Європейського суду з прав людини у системі джерел вітчизняного права.

6. Логічною є авторська аргументація щодо запобіганню конкуренції 

правових позицій між Конституційним Судом України та Європейським 

судом з прав людини.

Ці та інші положення, висновки, рекомендації автора у сукупності 

свідчить про те, що Синициним П.М. виконано самостійну дослідницьку 

роботу, цінність якої визначається її науковою новизною, а також важливістю 

для розвитку науки конституційного права і практики державотворення.

Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях, зарахованих за темою дослідження. Основні 

положення дисертаційного дослідження відображено у 13 публікаціях, 5 із 

яких опубліковано у вітчизняних наукових фахових виданнях, що входять до 

затвердженого переліку, 2 - у  зарубіжних наукових виданнях, та 6 -  у 

публікаціях апробаційного характеру. Зазначені публікації відповідають 

положенням, висновкам і рекомендаціям дослідження, а також вимогам, які 

ставляться до такого виду наукових робіт.

Наукова і практична цінність дисертації полягає в тому, що 

сформульовані автором висновки, положення та пропозиції можуть бути 

використані у сфері законотворення, а також у правозастосовній діяльності. 

Окремі положення дисертації можуть бути використані при написанні 

відповідних розділів підручників і навчальних посібників; при викладанні 

навчальних курсів та спецкурсів, а також у науково-дослідній роботі науковців 

та студентів.

Зауваження щодо змісту дисертації. Не зупиняючись на досягненнях 

та позитивних моментах виконаної дисертаційної роботи, загалом позитивно 

оцінюючи рецензовану працю, необхідно звернути увагу на окремі протиріччя 

та дискусійні положення, які, на наш погляд, потребують або додаткової 

аргументації, або спеціальних роз’яснень під час захисту дисертації, а саме:



1. Дослідивши на достатньо високому рівні інтерпретаційну діяльність 

Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав 

людини, в той же час автор не робить доктринального визначення 

інтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України.

2. Доволі спірною є позиція здобувана щодо внесення доповнення до ст. 

88 Закону України «Про Конституційний Суд України», яке б передбачало 

можливість зміни або скасування рішення КСУ у разі визнання його таким, що 

суперечить ЄКПЛ (с. 81). Така позиція дисертанта потребує додаткової 

аргументації в аспекті дотримання при цьому ч. 2 ст. 147, ч.ч. 1 та 2 ст. 149 та 

ст. 151-2 Конституції України.

3. На с. 8 роботи та в підрозділі 3.2 автор розкриває роль рішень 

Європейського суду з прав людини як нормативно-ціннісний орієнтир для 

судів держав-учасниць Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, в тому числі для Конституційного Суду України при 

здійсненні інтерпретаційної діяльності. Разом з цим, автор досліджуючи це 

питання не приділяє належної уваги функціям рішень Європейського суду з 

прав людини у вітчизняній правовій системі. На нашу думку, звернення 

дисертанта до означеного питання значно посилило б його позицію щодо 

такого трактування рішень Європейського суду з прав людини і теоретично 

збагатило би рецензоване наукове дослідження.

4. На с. 115 дисертації дисертант пропонує доповнити ст. 2 Закону 

України «Про Конституційний Суд України» наступною нормою: «ч. 2 Суд 

застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 

Європейського суду з прав людини. Судді при застосуванні рішень ЄСПЛ для

формування власної правової позиції в процесі підготовки відповідних
£

судових рішень зазначають норму Європейської конвенції з прав людини, 

реквізити відповідних рішень Європейського суду з прав людини, 

розкриваючи зміст названих рішень, їх зв'язок із нормами ЄКПЛ та 

Конституції України». Таким чином, запропонована норма виступатиме у ролі 

вимоги до тексту рішень Конституційного Суду України, що сприятиме



приділенню суддями уваги до забезпечення принципу доступності тексту 

судового рішення». Така пропозиція автора є досить слушною у контексті 

вдосконалення юридичної техніки при написанні суддями текстів рішень, 

водночас залишається дискусійною необхідність закріплення окремих 

способів застосування рішень Європейського суду з прав людини саме на 

законодавчому рівні.

Вважаємо дискусійною і пропозицію автора щодо доповнення ст. 29 

Закону України «Про Конституційний Суд України» ч. 2 такого змісту: «Судді 

Конституційного Суду України зобов’язані проходити підвищення 

кваліфікації не рідше ніж на раз три роки. Організаційне забезпечення 

проходження підвищення кваліфікації Суддями КСУ покладається на 

Національну Школу Суддів України» (с. 115-116). Отже, цікаво почути 

позицію дисертанта з цього питання під час публічного захисту.

5 .Нас.  137-138 дисертації дисертант формулює пропозицію: «У розрізі 

запропонованого дисертаційного дослідження можна виокремити основні 

причини виникнення конфлікту правових позицій між конституційними 

судами та ЄСПЛ: відсутність чіткого визначення у внутрішньому 

законодавстві держави місця рішень ЄСПЛ у системі джерел права; 

відсутність політичної волі до виконання рішення, конфлікт національних 

культурних цінностей та традицій із міжнародним стандартом, відсутність 

фінансової можливості держави виконати рішення». Погоджуючись у цілому 

із зазначеним підходом, а також із новаторською пропозицією дисертанта, 

після вивчення підрозділу 3.1 дисертації ми не з’ясували, як дисертант 

ставиться до концепції «обмеженої правової сили рішень ЄСПЛ» та такої

категорії як «національна конституційна ідентичність».
*■

Водночас варто зауважити, що висловлені критичні коментарі носять 

дискусійний характер і не відносяться до основних, концептуальних положень 

дисертації, таким чином, не впливаючи на загальну позитивну оцінку 

рецензованого наукового дослідження.



Загальний висновок щодо відповідності дисертації встановленим 

вимогам. Дисертація П.М. Синицина «Інтерпретаційна діяльність 

Конституційного Суду України в контексті рішень Європейського суду з прав 

людини» є комплексним, узагальненим дослідженням, характеризується 

високим науково-теоретичним рівнем, глибиною розробки наукової 

проблеми, новизною підходу до вирішення поставлених наукових завдань і 

обґрунтованістю практичних рекомендацій, самостійно виконаною та 

завершеною науковою працею, яка відповідає галузі знань 08 «Право» 

спеціальності 081 «Право» та вимогам Тимчасового порядку присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 06 березня 2019 року № 167 (з наступними змінами).

Автор дисертаційного дослідження -  Павло Миколайович Синицин -  

набув теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх 

для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 

професійної діяльності, оволодів методологією наукової та педагогічної 

діяльності, а також здійснив власне оригінальне дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення (абз. 2 п. З 

зазначеного Порядку).

У підсумку слід зазначити, що за результатами публічного захисту 

здобувач наукового ступеня, Павло Миколайович Синицин, заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора філософії в галузі права за 

спеціальністю 081 «Право».
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