
ВИСНОВОК
про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 
дисертації Дробчак Людмили Володимирівни на тему «Процесуальні 

гарантії неупередженості професійних учасників кримінального 
провадження», поданій на здобуття ступеня доктора філософії за

спеціальністю 081 «Право»

Обґрунтування вибору теми дослідження. Україна, проголосивши 

себе на конституційному рівні правовою державою, закріпила право кожної 

людини на судовий захист, а своїм головним обов’язком -  утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини (статті 1, 3, 55 Основного Закону). 

Наведені фундаментальні положення корелюються із вимогами низки 

міжнародно-правових актів, що закріплюють: кожен має право при розгляді 

будь-якого кримінального обвинувачення, що пред’являється йому, ... на 

справедливий та публічний розгляд справи компетентним, незалежним та 

неупередженим судом, створеним на підставі закону (ч. 1 ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, ст. 14 Міжнародного пакту 

про громадянські та політичні права).

У системі процесуальних гарантій забезпечення справедливого 

судового розгляду провідну роль відіграють гарантії неупередженості 

професійних учасників кримінального провадження, належна реалізація яких 

дозволяє забезпечити виконання базових положень КПК про те, щоб кожний, 

хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура.

Досвід останніх років показав, що для реформування судової та 

правоохоронної систем з метою підвищення ефективності їх функціонування 

необхідне вжиття комплексу заходів, спрямованих, насамперед, на 

забезпечення незалежності, об’єктивності та неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження, а саме, судді, слідчого судді,



2

прокурора, керівника органу досудового розслідування, керівника органу 

дізнання, слідчого, дізнавача, захисника, представника-адвоката, експерта, 

спеціаліста, перекладача.

Наукове підґрунтя проблематики забезпечення безсторонності та 

неупередженості професійних учасників кримінального провадження 

закладалася у правовій доктрині наприкінці ХІХ -  початку ХХ століть 

такими видатними вченими того часу, як: Л. Є. Владимиров, 

С. І. Вікторський, О. Ф. Кістяківський, А. Ф. Коні, П. І. Люблінський, 

М. М. Розін, Д. Г. Тальберг, І. Я. Фойницький та інші.

Вагомий внесок у розробку організаційно-правових і процесуальних 

аспектів незалежності професійних учасників кримінального провадження 

зробили вітчизняні вчені: В.Д. Бринцев, Ю.М. Грошевий, В. В. Городовенко, 

В. О. Гринюк, О.В. Капліна, В.Т. Маляренко, І. Є. Марочкін, 

О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, Л.М. Москвич, І. В. Назаров, В.Т. Нор,

Н.В. Сібільова, І.А. Тітко, О.М. Толочко, Т. А. Цувіна, О.Г. Шило, 

М. Є. Шумило, О. Г. Яновська та інші.

Окремим питанням забезпечення неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження, зокрема, інституту відводу 

(самовідводу) присвячені роботи Ю. П. Алєніна, С.А. Альперта,

О. В. Бауліна, В. В. Вапнярчука, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Грошевого,

О. В. Капліної, Н. І. Клименко, О. С. Коблікова, Л. Д. Кокорєва,

О. П. Кучинської, Е. Ф. Куцової, О. М. Ларіна, М. І. Леоненка, 

Л. М. Лобойка, П. А. Лупінської, В. Т. Маляренка, О. Р. Михайленка, 

М. М. Михеєнка, В. Т. Нора, І. Л. Петрухіна, Д. П. Письменного, 

М. А. Погорецького, В. О. Попелюшка, В. М. Савицького, М. С. Строговича, 

Л. Д. Удалової, Г. І. Чангулі, М. О. Чельцова-Бебутова, С. А. Шейфера, 

В. П. Шибіко, М. Є. Шумила, С. Б. Фоміна, О. Г. Яновської та інших вчених.

На дисертаційному рівні проблематиці інституту відводу присвячені 

дослідження: В. Г. Задерако (1978 р.), Х. А. Мамедової (1984 р.), 

В. Є. Федоріна (2007 р.), М. В. Горського (2009 р.), С. С. Ампенова (2010 р.),



Є. О. Семенкова (2012 р.), О. В. Ануфрієвої (2013 р.), Г. В. Денисової (2013 

р.) та ін.

Між тим, незважаючи на значну кількість наукових праць та 

підвищений інтерес до питань реалізації процесуальних гарантій 

неупередженості професійних учасників кримінального провадження, досі 

залишаються дискусійними або взагалі невирішеними багато питань 

доктринального та прикладного характеру, пов’язаних з нормативним 

забезпеченням їх незалежності, об’єктивності, безсторонності та 

компетентності. Крім цього, динаміка соціально -правового життя, процеси 

конвергенції, що детермінуються гармонізацією вітчизняного кримінального 

процесуального законодавства із законодавством Європейського союзу, 

сучасне наукове осмислення практики Європейського суду з прав людини, 

Верховного Суду, зокрема, щодо критеріїв неупередженості учасників 

кримінального провадження та наслідків їх недотримання, потребує 

назрілого доктринального погляду на окреслену проблематику.

Зазначені чинники обумовили актуальність обраної теми і визначили 

напрями наукового пошуку.

Дисертацію виконано на кафедрі кримінального процесу 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в межах 

цільової комплексної програми «Судова влада: проблеми організації та 

діяльності» (номер державної реєстрації 0111U000957). Тема дисертаційної 

роботи затверджена вченою радою Національного юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого 21 листопада 2017 року (протокол № 3).

Наукове завдання, розв’язання якого отримано в дисертації.

Метою дослідження є отримання нових результатів у вигляді наукових 

висновків щодо процесуальних гарантій неупередженості професійних 

учасників кримінального провадження, виявлення теоретичних і прикладних 

проблем у цій сфері, пошуку можливих шляхів їх подолання, удосконалення 

чинного кримінального процесуального законодавства і практики його 

застосування.
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Поставлена мета зумовлює необхідність вирішення таких основних 

завдань:

-  відстежити генезис нормативного закріплення та доктринальних 

уявлень стосовно поняття «неупередженість», розкрити його правову 

природу;

-  виокремити міжнародні стандарти забезпечення вимог щодо 

неупередженості професійних учасників кримінального провадження;

-  визначити поняття «процесуальні гарантії неупередженості 

професійних учасників кримінального провадження», встановити їх 

елементи;

-  охарактеризувати обставини, що виключають участь професійних 

учасників кримінального провадження, визначити підходи до їх 

класифікації;

-  встановити механізм відводу професійних учасників 

кримінального провадження;

-  сформулювати науково обґрунтовані висновки і пропозиції, 

спрямовані на подолання виявлених проблем теоретичного і 

прикладного характеру.

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертація є кваліфікаційною науковою працею, в якій комплексно 

досліджено процесуальні гарантії неупередженості професійних учасників 

кримінального провадження, в перебігу якої отримано нові результати у 

вигляді наукових висновків, спрямованих на вирішення теоретичних і 

практичних питань, що складають зміст цієї проблематики. До найбільш 

вагомих результатів, що містять наукову новизну, слід віднести такі.

Уперше:

-  сформульовано наукову позицію щодо сутності категорії 

«неупередженість професійних учасників кримінального провадження» та 

розкрито її змістовне наповнення через характеристику таких іманентних
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ознак, як: (а) незалежність; (б) безсторонність; (в) об’єктивність; (г) 

компетентність;

-  наведено авторське визначення дефініції «професійні учасники 

кримінального провадження», під якими пропонується розуміти суб’єктів 

кримінальних процесуальних правовідносин, на яких кримінальним 

процесуальним законодавством покладені обумовлені їх професією, 

спеціальною освітою та/або знаннями функції, спрямовані на вирішення 

завдань кримінального провадження. До кола професійних учасників 

кримінального провадження належать: суддя, слідчий суддя, прокурор, 

керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, 

слідчий, дізнавач, захисник, представник-адвокат, експерт, спеціаліст, 

перекладач;

-  запропоновано під процесуальними гарантіями неупередженості 

професійних учасників кримінального провадження розуміти систему 

передбачених кримінальним процесуальним законодавством засобів 

забезпечення незалежної, об’єктивної, безсторонньої та компетентної 

реалізації ними прав та виконання обов’язків відповідно до функціональної 

спрямованості з метою вирішення завдань кримінального провадження;

-  визначено, що зміст механізму відводу включає такі динамічні 

складові: 1) встановлення обставин, що виключають участь професійних 

учасників кримінального провадження; 2) оцінка критичності припущення 

щодо їх упередженості (на підставі аналізу встановлених обставин та 

перевірки їх доказами формуванням внутрішнього переконання ставлення 

щодо кінцевого рішення; 3) прийняття вмотивованого рішення на підставі 

оцінки фактичних та юридичних підстав;

-  доведено доцільність унормування: (а) вимог до письмової форми 

заяви про відвід; (б) моменту, з яким пов’язується виникнення права на 

заявлення відводу; (в) чітких строків заявлення відводу з моменту коли стало 

відомо про таку підставу; (г) моменту, з настанням якого заявлення відводу 

не допускається; (д) строків та порядку розгляду такої заяви; (е) можливості
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апеляційного оскарження ухвали, якою вирішено питання про відвід судді; 

(ж) наслідків відводу професійних учасників кримінального провадження.

Удосконалено:

-  класифікацію обставини, що виключають участь професійного 

учасника в кримінальному провадженні, які залежно від мети, на досягнення 

якої вони спрямовані, пропонується поділяти на: а) процесуально позитивні 

(обґрунтовані) (заявлення відводу з мотивованим посиланням на такі 

обставини здійснюється з метою усунення від участі в кримінальному 

процесі професійного учасника, який не здатний забезпечити неупереджене 

вирішення завдань кримінального провадження) та б) процесуально 

негативні (необґрунтовані) (заявлення відводу у таких випадках є 

суб’єктивно обумовленим та здійснюється не задля досягнення цілі інституту 

відводів);

-  підхід, згідно якого відсутність у кримінальному процесуальному 

законі такої підстави для відводу адвоката (представника), як наявність 

інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості, є 

імперативною забороною його відводу на підставах, не передбачених ст. 78 

КПК;

-  позицію щодо недоцільності застосування інституту відводу до 

захисника, оскільки право на захист є абсолютним і не залежить від відносин 

цього учасника з іншими суб’єктами.

Набули подальшого розвитку:

-  аргументація на підтримку точки зору, згідно з якою суддя, який 

ухвалював вирок, яким затверджено угоду, не має права брати участі у 

судовому розгляді кримінального провадження відносно інших 

обвинувачених, які вчинили теж правопорушення та не визнають своєї вини, 

адже в противному випадку нівелюється право таких осіб на справедливий 

судовий розгляд;

-  доводи на підтримку позиції про доцільність унормування 

можливості поновлення судового розгляду, як після з’ясування обставин,
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встановлених під час кримінального провадження та перевірки їх доказами, 

так і після виходу суду до нарадчої кімнати.

На підставі проведеного дослідження сформульовано низку пропозицій 

по внесенню змін і доповнень до чинного кримінального процесуального 

законодавства.

Обґрунтованість і достовірність отриманих результатів 

дослідження. Положення, висновки та рекомендації, що містяться в 

дисертації, науково обґрунтовані та достовірні. Це обумовлено 

застосуванням сукупності загальнонаукових і спеціальних методів, які 

задіяні у правовій науці. Звернення до діалектичного методу забезпечило 

розгляд процесуальних гарантій неупередженості професійних учасників 

кримінального провадження з позиції цілісності явища і взаємопов’язаності 

окремих його елементів, надало змогу розкрити сутнісні елементи та ознаки 

категорії «неупередженість». Порівняльно-правовий метод було задіяно для 

проведення компаративістських досліджень у межах обраної теми, зокрема, у 

процесі аналізу існуючих дефініцій категорій «міжнародні стандарти», 

«процесуальні гарантії», «кримінальна процесуальна форма», їх формування 

в науці. Оперування формально-юридичним методом стало в нагоді для 

уточнення й формулювання визначення понять «неупередженість», 

«незалежність», «професійні учасники кримінального провадження», 

«процесуальні гарантії неупередженості професійних учасників 

кримінального провадження». Системно-структурний метод надав 

можливість здійснити поділ обставин, що виключають участь у 

кримінальному провадженні, а також розробити структуру процесуального 

механізму їх встановлення і охарактеризувати порядок реалізації права на 

відвід (самовідвід). Статистичний метод дозволив узагальнити матеріали 

правозастосовної практики. Звернення до методу соціологічних досліджень у 

формі анкетування дало можливість отримати зріз свідомості суддів, 

прокурорів, слідчих та адвокатів з питань, що охоплюються предметом 

дослідження. Логіко-процесуальний метод забезпечив вивчення поетапності



процесуального порядку реалізації таких процесуальних гарантій, як 

відсторонення від посади та інститут відводів (самовідводів). Методи 

моделювання й абстрагування використовувалися під час опрацювання 

науково-теоретичних моделей змін до кримінального процесуального 

законодавства України з метою вдосконалення правової регламентації 

питань, пов’язаних з забезпеченням неупередженого кримінального 

провадження. Метод узагальнення сприяв послідовному зведенню 

одиничних фактів у єдине ціле й формулюванню обґрунтованих висновків, 

спрямованих на вдосконалення законодавчого регулювання досліджуваних 

питань, подолання його колізій і прогалин. Указані методи застосовувалися 

комплексно, що сприяло забезпеченню всебічності, повноти й об’єктивності 

проведеного дослідження, обґрунтованості та узгодженості сформульованих 

у дисертації висновків, а також достовірності отриманих результатів.

Нормативно-правову та інформаційну основу дисертації склали: 

Конституція України, міжнародні нормативно -правові акти й документи 

рекомендаційного характеру, КПК України та інші закони України, КПК 

України 1960р., КПК зарубіжних країн, підзаконні нормативно-правові акти, 

рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини.

Теоретичну базу роботи становлять наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних правників із кримінального процесу та інших галузей юридичної 

науки.

Емпіричним підґрунтям дослідження стали рішення Європейського 

суду з прав людини, Конституційного Суду України, Верховного Суду 

України, Верховного Суду, судова практика, доступна в Єдиному 

державному реєстрі судових рішень.

У межах дослідження проведено анкетування, під час якого опитано 50 

практичних працівників у сфері кримінального судочинства: суддів, 

прокурорів, слідчих та адвокатів.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути використані: а) у науково-дослідних цілях

8
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-  для подальшого опрацювання тематики процесуальних гарантій 

неупередженості професійних учасників кримінального провадження; б) у 

законотворчій діяльності -  при удосконаленні чинного кримінального 

процесуального законодавства України; в) у правозастосовній діяльності -  

для надання допомоги практичним працівникам у застосуванні закону та 

формуванні правозастосовної практики; г) у навчально -методичному процесі

-  при підготовці підручників, навчальних посібників та методичних 

матеріалів з кримінального процесу, при викладанні курсу кримінального 

процесу та інших навчальних дисциплін.

Апробація результатів дисертації. Робота виконана на кафедрі 

кримінального процесу Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого, обговорена на засіданні кафедри, схвалена нею і 

рекомендована до захисту. Результати дисертації оприлюднені на: ІХ 

Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів «Актуальні 

питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (м. Харків, 16 

травня 2018 р.), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та 

студентів «Юридична осінь 2018 року» (м. Харків, 14 листопада 2018 р.), Х 

ювілейній Всеукраїнській науковій конференції студентів і аспірантів 

«Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (м. 

Харків, 22 травня 2019 р.), Міжнародної науково-практичної конференції 

«Міжнародне та національне законодавство: способи удосконалення» (м. 

Дніпро, 30-31 березня 2018р.).

Список публікацій здобувача за темою дисертації та відомості про 

апробацію матеріалів дисертації:

Наукові праці, в яких відображено основні результати дослідження:

1. Дробчак Л.В. Упередженість слідчого судді, суду як підстава для 

відводу в контексті практики європейського суду з прав людини. Право і 

суспільство. 2018. № 2. Частина 2. С. 203-211. URL: 

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/ 2_2018/part_2/37.pdf

http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2018/
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2. Дробчак Л.В. «Суд встановлений законом» як вимога 

неупередженості суду в контексті практики Європейського суду з прав 

людини. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Випуск № 6. 

Том № 2. С. 248-253. URL: http://www.nvppp.in.Ua/vip/2018/6/tom_2/51.pdf

3. Дробчак Л.В. Основания для отвода эксперта в уголовном 

производстве Украины: законодательные реалии. LEGEA §I VIAJA. 2019. №. 

5/2 (329). Р. 70-74. URL: http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/5-2/16.pdf

4. Дробчак Л.В. Отвод эксперта, специалиста в уголовном производстве 

Украины -  миф или реальность. Jurnalul juridic national: teorie §i practica. 

2020. № 2. Р. 61-65. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/2/10.pdf

5. Lyudmila Drobchak. Criminal procedural aspect of judge challenging in 

cases of administrative offenses: the legislative realities of Ukraine. Recht der 

Osteuropaischen Staaten. 2020. № 1. Р. 48-51. URL: https://www.uni- 

goettingen.de/de/document/download/d02ab5caf27609ca8382d8bdc4474543.pdf/R 

eOS%2001% 20aus%202020.pdf

Наукові праці, в яких засвідчено апробацію матеріалів дослідження:

1. Дробчак Л.В. Підстави для відводу прокурора в контексті практики 

Європейського суду з прав людини. Актуальні питання кримінального 

процесу очима молодих дослідників: матеріали ІХ Всеукр. наук. конф. студ. і 

асп. (Харків, 16 травня 2018 р.) / редкол.: О.В. Бабаєва, О.І. Бережний, І.Л. 

Беспалько та ін. Харків: Право, 2018. С. 32-34.

2. Дробчак Л.В. Процесуальні гарантії неупередженості слідчого в 

контексті практики Європейського суду з прав людини. Юридична осінь 2018 

року: зб. тез доповідей та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. 

молодих вчених та студентів (Харків, 14 листоп. 2018 р.) / за заг. ред. А.П. 

Гетьмана. Х.: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого: Мадрид, 2018. С. 408

411.

3. Дробчак Л.В. Оцінна неупередженість професійних учасників 

кримінального провадження. Актуальні питання кримінального процесу 

очима молодих дослідників: матеріали Х (ювілейн.) Всеукр. наук. конф. студ.

http://www.nvppp.in.Ua/vip/2018/6/tom_2/51.pdf
http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2019/5-2/16.pdf
http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/2/10.pdf
https://www.uni-goettingen.de/de/document/
https://www.uni-goettingen.de/de/document/
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і асп. (Харків, 22 трав. 2019 р.) / редкол.: О.В. Бабаєва, О.І. Бережний, І.Л. 

Беспалько та ін. Харків: Юрайт, 2019. С. 22-24.

4. Дробчак Л.В. Ознаки упередженості суду в контексті практики 

Європейського суду з прав людини. Міжнародне та національне 

законодавство: способи удосконалення: Матеріали міжнародної науково- 

практичної конференції, м. Дніпро: Дніпровський гуманітарний університет, 

2018. С. 170-173.

Оцінка мови та стилю дисертації. Дисертація написана українською 

мовою з правильним вживанням юридичної та спеціальної термінології. 

Стиль викладення матеріалу дослідження -  науковий.

У результаті попередньої експертизи дисертації Дробчак Л.В. 

«Процесуальні гарантії неупередженості професійних учасників 

кримінального провадження» у межах фахового семінару, який було 

проведено на базі кафедри кримінального процесу Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, та за результатами 

голосування (з 14 осіб, які взяли участь у голосуванні, за -  14; проти -  0; 

утримались -  0),

УХВАЛЕНО:

1. Затвердити висновок про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації Дробчак Л.В. «Процесуальні 

гарантії неупередженості професійних учасників кримінального 

провадження».

2. Констатувати, що за актуальністю, ступенем новизни, 

обґрунтованістю, науковою та практичною цінністю здобутих результатів 

дисертація Дробчак Л.В. відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам 

Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03. 2019 р. № 

167 «Про присудження ступеня доктора філософії».
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3. Рекомендувати дисертацію Дробчак JI.B. на тему «Процесуальні 

гарантії неупередженості професійних учасників кримінального 

провадження» до захисту на здобуття ступеня доктора філософії у разовій 

спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 081 «Право».
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