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Актуальність теми дослідження. Визначення допустимих меж активності 

суду в дослідженні доказів у змагальному кримінальному провадженні, активна 

роль суду у встановлені істини, законність та обґрунтованість вироку за умов 

пасивної ролі суду, а також вплив змагальних засад на публічний характер 

кримінального процесу належать до найбільш важливих та актуальних питань 

сучасної доктрини вітчизняного доказового права. 

Сторони кримінального провадження не завжди проявляють всебічну 

процесуальну активність у поданні та дослідженні доказів. Ця пасивність може 

бути зумовлена недостатньою фаховою підготовкою професійних учасників 

судового провадження, відсутністю в них досвіду, їх недобросовісністю, 

тактичними міркуваннями тощо. Тому, не завжди сукупність зібраних 

сторонами доказів надає суду можливість ухвалити законне, обґрунтоване та 

вмотивоване рішення. Таким чином, невизначеними в законодавстві, теорії та 
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правозастосовній практиці залишаються питання про те, чи повинен суд брати 

участь в доказуванні, чи лише на основі наявних у матеріалах провадження 

доказів ухвалювати своє рішення, чи діяльність головуючого, спрямована на 

забезпечення з’ясування всіх обставин кримінального провадження, 

обмежується лише організаційно-керівними повноваженнями суду, чи суд 

також може здійснювати з власної ініціативи процесуальні дії з метою 

отримання нових доказів. 

Саме ці проблеми зумовлюють необхідність глибокого теоретичного 

осмислення і напрацювання наукових підходів щодо ініціативи суду та її меж у 

з’ясуванні обставин кримінального провадження під час судового розгляду з 

метою подальшого вдосконалення положень кримінально-процесуальної науки 

і кримінального процесуального законодавства та вказують на актуальність 

обраної М. І. Шевчук теми дисертації. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна результатів 

дисертаційної роботи, наукових пропозицій та рекомендацій, теоретичних 

узагальнень і висновків, необхідність їх практичного застосування, що 

складають основний зміст дисертації М. І. Шевчук, значною мірою 

зумовлюється актуальністю дослідження за обраним напрямом. Виконана 

наукова робота є першим, після прийняття КПК України 2012 року, у 

вітчизняній науці кримінального процесу комплексним дослідженням ролі суду 

у забезпеченні з’ясування обставин кримінального провадження під час 

судового розгляду. Авторкою досить чітко визначено та обґрунтовано об’єкт і 

предмет, завдання та структуру дисертаційної роботи.  

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, зокрема: 

- детально проаналізовано теоретичне підґрунтя для з’ясування 

процесуального становища суду в дослідженні доказів, зокрема: охарактеризовано 

типи кримінального процесу та їх види, повноваження суду щодо участі в процесі 

доказування в різних типах (видах) кримінального процесу, досліджено зміну виду 

вітчизняного кримінального процесу та визначено модель участі суду в 
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дослідженні доказів у ньому (стор. 13-29); у рамках існуючих типологій 

кримінального процесу (ідеальної, морфологічної, історичної) виділено чотири 

моделі ролі суду в дослідженні доказів, які обумовлені відповідною формою 

побудови кримінального процесу та є характеризуючими ознаками того чи 

іншого типу (виду) кримінального процесу (стор. 29-32); 

- науково доведено, що принцип змагальності не виключає і не 

забороняє субсидіарну активність суду в дослідженні доказів під час судового 

розгляду кримінальних справ, всебічне, повне та об’єктивне дослідження судом 

обставин кримінального провадження (стор. 11, 51); 

- обґрунтовано існування специфічних зв’язків між ініціативою суду в 

дослідженні доказів і пасивністю сторін кримінального провадження та 

запропоновано для встановлення оптимальної межі активності суду у 

з’ясуванні всіх обставин кримінального провадження брати до уваги як фактор 

зворотної взаємозалежності між активністю суду та пасивністю сторін в цілому, 

так і кореляцію повноважень суду і можливостей учасників судового 

провадження, які не наділені владними повноваженнями, на стадії досудового 

розслідування зокрема (стор. 10-11, 157-159, 183-184); 

- обґрунтована необхідність наділити суд ширшими можливостями брати 

участь у дослідженні доказів. На цій основі запропоновано розширити коло 

процесуальних дій, які суд вправі вчиняти з власної ініціативи шляхом 

внесення доповнень до ч. 5 ст. 225, ч. 1 ст. 355, ч. 1, 2 ст. 357, ч. 1, 2 ст. 359, ч. 1 

ст. 361 КПК України (стор. 9, 139-146) та за клопотаннями учасників судового 

провадження – ч. 3 ст. 87, ч. 2 ст. 89, ч. 6 ст. 22, ч. 1 ст. 134, ст. 331-1, ч. 1, 2 

ст. 349, КПК України (стор. 85, 101-102, 106, 138); 

- на підставі аналізу попередніх теоретичних досліджень про роль суду в 

процесі доказування в змагальному кримінальному провадженні та допустимі 

межі його ініціативної діяльності в дослідженні доказів (стор.147-173) 

обґрунтовано положення, що наділення суду правом з власної ініціативи 

вчиняти перевірочні дії і є тим шуканим компромісом, який забезпечить 

ухвалення судом законних, обґрунтованих та вмотивованих рішень та не 
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перешкоджатиме реалізації положень засади змагальності, закріплених в ст. 22 

КПК України (стор. 9-10, 174-177). 

Отримані результати, без сумніву, можуть бути розвинуті у наступних 

наукових пошуках, у тому числі в інших галузевих і міжгалузевих наукових 

правових дослідженнях. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових результатів. 

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і рекомендації є 

достатньо обґрунтованими з точки зору логіки та методології наукового 

дослідження. Їх отриманню, як свідчить ознайомлення з текстом дисертаційної 

роботи, передувала значна робота автора з аналізу наукових джерел кримінально-

процесуального, теорії та історії держави і права та інших. 

Дисертаційна робота М. І. Шевчук є самостійним, аргументованим, 

комплексним та завершеним дослідженням, має високий науково-теоретичний 

та прикладний рівень. Структурна побудова дисертації свідчить про науково 

вивірений підхід до вирішення поставлених автором завдань і досягнення мети 

дослідження.  

У дисертаційній роботі опрацьовано достатній обсяг літературних 

джерел, нормативних актів, узагальнень матеріалів судової практики, що 

зумовило наукову обґрунтованість результатів виконаного дослідження. 

Завдяки вдало підібраним авторкою методам дослідження (було 

використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи) на належному рівні 

проаналізовано відповідну нормативно-правову базу України, яка регулює 

процесуальну діяльність суду в кримінальному провадженні, окремі норми 

законодавчих актів деяких зарубіжних держав у цій сфері. Це дозволило 

дисертантці прийти до відповідних висновків, сформулювати низку важливих 

наукових положень та рекомендацій. 

Висновки авторки стосуються наукових та практичних положень щодо 

ініціативи суду та її меж у з’ясуванні обставин кримінального провадження під 

час судового розгляду, які достатньо обґрунтовані в змісті дисертаційної 

роботи. Також у висновках авторкою відображено сформульовані та 
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обґрунтовані нею положення щодо вдосконалення норм чинного КПК 

України, які забезпечують правове регулювання діяльності суду під час 

з’ясування обставин кримінального провадження. 

Загальний аналіз змісту роботи свідчить про високий рівень спеціальної 

фахової підготовки авторки та її глибоку обізнаність з теоретичними і 

практичними проблемами досліджуваної тематики, що безпосередньо 

відобразилося на належному науковому рівні проведеного дослідження і його 

практичному значенні. 

Про ступінь обґрунтованості положень і висновків, винесених на захист, 

свідчить також належна їх апробація. За матеріалами дисертаційного 

дослідження опубліковано чотири наукові статті у вітчизняних фахових 

виданнях, одну наукову статтю у зарубіжному періодичному науковому виданні 

та сім тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях. Публікації 

з теми дослідження та автореферат відображають зміст дисертаційної роботи. 

Значення результатів дослідження для науки і практики. Викладені у 

дисертації наукові позиції, практичні рекомендації, а також пропозиції щодо 

удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства мають 

обґрунтовану теоретичну та практичну спрямованість і можуть бути 

використані у: науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого 

дослідження теоретичних питань, пов’язаних із визначенням ролі суду в 

дослідженні доказів під час судового розгляду кримінальних справ у 

змагальному кримінальному провадженні для встановлення обставин 

кримінального провадження; законотворчій діяльності – для вдосконалення 

чинного кримінального процесуального законодавства України; практичній 

діяльності – для вдосконалення діяльності судів у забезпеченні з’ясування 

обставин кримінального провадження під час судового розгляду; навчально-

методичній роботі – у навчальному процесі, при підготовці підручників, 

навчальних посібників та методичних матеріалів для студентів-правників та 

практичних працівників (суддів, прокурорів, адвокатів) для підвищення їх 

кваліфікації. 
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Відзначаючи ґрунтовну аргументованість наукових положень, висновків 

та рекомендацій, належний рівень і практичне значення дисертації М. І. Шевчук, 

водночас слід зазначити, що рецензоване наукове дослідження, як і будь-яка 

наукова робота, викликає певні зауваження, має деякі спірні положення, 

щодо яких необхідно додатково з’ясувати позицію авторки. До цих 

зауважень слід віднести такі: 

1. На стор. 78 дисертація авторка дає визначення поняття «клопотання у 

кримінальному провадженні» та пропонує закріпити його в КПК України (ч. 1 

ст. 3 «Визначення основних термінів Кодексу»). Не ставлячи його під сумнів, 

все ж слід зазначити, що у роботі відсутній опис ходу самого дослідження ознак 

цього поняття та їх синтезу у єдине визначення, яке охоплює основні з цих 

ознак. 

2. На стор. 99 роботи авторка доходить висновку про необхідність 

«посилити роль сторони захисту в доказуванні шляхом закріплення в 

кримінальному процесуальному законі низки процесуальних положень, які б 

сприяли їй у змагальному процесі (favor defensionis – сприяння захисту)». Й 

одним із таких положень, з огляду на підп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, вона вважає те, що праву 

обвинуваченого заявляти клопотання про допит свідків, яке є елементом його 

права на захист, повинен кореспондувати обов’язок суду в кожному випадку 

задоволити такого роду клопотання. А на стор. 101–102 викладені відповідні 

пропозиція до ч. 1 ст. 134 та редакція нової ст. 331-1, якими дисертантка 

пропонує доповнити чинний КПК України.  

Як видається, таке безумовне і категоричне нормативне зобов’язання суду 

«в кожному випадку задоволити ... клопотання» про виклик і допит свідків, не 

перешкоджатиме стороні захисту зловживати цим правом. Саме тому відповідні 

пропозиції до ч. 1 ст. 134 та нової ст. 331-1 слід доповнити гарантіями від такого 

зловживання правом стороною захисту. 

3. Підтримуючи в цілому проведене авторкою розмежування понять 

«ініціатива суду» та «активність суду», все ж не можна однозначно погодитись 
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із твердженням про те, що ініціативна діяльність суду «...полягає у реалізації 

судом на його власний розсуд наданих йому законом прав, які не передбачені 

іншими нормами кримінального процесуального закону як його обов’язки...» 

(стор. 111 та 120 роботи). 

Як видається, у цьому випадку доречніше було б говорити про ініціативу 

суду, яка ґрунтується на внутрішньому переконанні судді або обумовлена 

вимогою закону. 

4. Дискусійними є також твердження авторки про необхідність 

передбачити право суду дослідити речові докази як за клопотанням сторін 

кримінального провадження, так і за власною ініціативою (стор. 139 роботи) та 

відповідні пропозиції до ст. 357 КПК України (стор. 140 роботи).  

Така пропозиція (в частині дослідження судом речових доказів за власною 

ініціативою) не повною мірою враховує вимоги кримінального процесуального 

закону щодо порядку формування матеріалів кримінального провадження 

(кримінальної справи). Зокрема, у ст. 291 КПК України, яка стосується 

заключного етапу стадії досудового розслідування, закріплено правило про те, 

що до обвинувального акту під час направлення його до суду додається лише 

реєстр матеріалів досудового розслідування, цивільний позов і документи, 

пов'язані з їх врученням відповідним учасникам кримінального провадження 

(п. 1-4 ч. 4 ст. 291 КПК України). Цей обсяг матеріалів є вичерпним і 

розширеному тлумаченню не підлягає. Більше того, надання суду інших 

документів до початку судового розгляду забороняється (абз. 6 ч. 4 ст. 291 КПК 

України). А оскільки вимогам ст. 291 КПК України мають відповідати також 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру (ст. 292 КПК України), то й у цих особливих порядках кримінального 

провадження закон забороняє сторонам надавати суду доказові матеріали до 

початку судового розгляду. 

У зв’язку з цим виникає питання – яким чином суд може ініціювати 

дослідження речових доказів, якщо на той момент докази йому ще не були 

надані сторонами? 
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5. Досліджуючи питання стосовно допустимих меж активності та 

ініціативної діяльності суду в дослідженні доказів, авторка на стор. 171–172 

роботи обґрунтовує свої висновки у тому числі й посиланням на правила 

Регламенту Європейського суду з прав людини (правило 64 «Проведення 

слухань» Регламенту та правила А1 «Заходи розслідування» і А5 «Виклик 

свідків, експертів та інших осіб при проведенні делегацією заходів 

розслідування» Додатку до Регламенту). 

Причому підкреслюється право палати ЄСПЛ з власної ініціативи вжити 

будь-який захід розслідування, який, на її думку, може допомогти з'ясуванню 

фактів у справі, а також наводяться інші заходи розслідування, які можуть 

провадитися палатою ЄСПЛ. 

Разом з тим, як видається, наведення у цьому випадку прикладів з 

Регламенту Європейського суду з прав людини є не зовсім вдалим, оскільки 

процедура розгляду справ в ЄСПЛ та кримінальне провадження за національним 

законодавством мають суттєві відмінності. Зокрема, за КПК України судовому 

розгляду завжди передує проведене досудове розслідування. А оскільки 

провадження в Європейському суді з прав людини не передбачає попередньої 

досудової діяльності незалежного стосовно певної держави органу 

розслідування, Регламентом ЄСПЛ передбачаються відповідні заходи 

розслідування, які можуть застосовуватися самим судом. 

Висловлені зауваження стосуються переважно складних дискусійних 

питань теми дослідження або окремих недостатньо чітких формулювань, а тому 

не можуть позначитися на загальній позитивній оцінці наукової новизни та 

практичної значимості дисертаційної роботи М. І. Шевчук. 

Зміст дисертації відповідає заявленій дисертанткою науковій 

спеціальності, вона належно апробована. Мета та завдання цього наукового 

дослідження повністю досягнуті.  

Виходячи з викладеного вище, можна стверджувати, що дисертаційна 

робота на тему «Ініціатива суду та її межі у з’ясуванні обставин кримінального 

провадження під час судового розгляду» відповідає вимогам, сформульованим у 
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