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на дисертацію Лихачова Нікіти Сергійовича на тему “Парламентські 

процедури у сфері формування і діяльності уряду в Україні та державах- 

членах Європейського Союзу” подану на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне

право; муніципальне право

Стратегія подальшої демократизації українського суспільства, 

формування сучасної європейської конкурентно-спроможної держави потребує 

створення оптимальної інституціональної моделі державно-владних відносин, 

яка спиратиметься на демократичні процедури та механізми. В цьому аспекті 

спроможність уряду і парламенту до ефективної комунікації та координації під 

час виконання своїх основних функцій, проблема взаємодії цих органів 

державної влади набуває все більшої актуальності.

Процеси формування уряду, парламентського контролю за його 

діяльністю та застосування парламентської відповідальності часто 

ускладнюються саме через відсутність чітких механізмів узгодження різних 

позицій та інтересів під час взаємодії законодавчої та виконавчої гілок влади. 

Характер такої взаємодії в процесі реалізації державно-владних повноважень 

законодавчої та виконавчої гілками влади визначає особливості форми 

державного правління. Говорити про її ефективність можна лише в тому 

випадку, якщо вона передбачає не тільки ефективний контроль уряду
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парламентом, а також можливість ефективного впровадження урядом власної 

політики за допомогою законів, прийнятих парламентом.

Ця модель є необхідною умовою та критерієм перетворень, індикатором 

здатності державного механізму до модернізації та розвитку, показником 

характеру державно-владних відносин. Від ефективності процесу взаємодії 

уряду і парламенту в процесі реалізації ними владних повноважень залежить 

ефективність державного управління в країні в цілому. Налагодження 

конструктивного діалогу уряду з парламентом є одним з пріоритетних 

напрямків конституційної реформи, що гарантовано забезпечить розв’язання 

першочергових завдань розвитку держави. Враховуючи вищезазначене, 

необхідність напрацювання ґрунтовних наукових підходів з цього питання є 

вкрай актуальним.

По-друге, як свідчить зарубіжний досвід, існуючі в країнах 

Європейського Союзу механізми взаємодії уряду і парламенту, процедури 

парламентської моделі формування уряду та контролю за його діяльністю 

позитивно впливають на механізм функціонування державної влади в цілому, 

дають можливість стабільно розвиватися, здійснювати реформи та ефективно 

реагувати як на внутрішні, так і на зовнішні соціально-політичні та економічні 

зміни. Цей досвід має бути вельми корисним для України.

По-третє, незважаючи на те, що окремі питання правового статусу 

парламенту та уряду, різноманітних аспектів їх взаємодії, окремих 

парламентських процедур та механізмів їх реалізації неодноразово 

досліджувалася як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, проте 

питання, які висвітлюються у дисертації Н.С. Лихачова не достатньо глибоко 

розроблені у науці конституційного права. Все це свідчить про наукову та 

практичну значущість дослідженої теми, її актуальність і перспективність.

По-четверте, обраний дисертантом напрям дослідження пов’язаний з 

основними положеннями Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016-2020 роки, визначених Стратегією розвитку Національної академії 

правових наук України на 2016-2020 роки та здійснюється відповідно до плану
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науково-дослідної роботи кафедри конституційного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках бюджетної теми “Теорія та практика адаптації законодавства України 

до законодавства ЄС” (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 

січня 2016 р. до 31 грудня 2020 р.

Тому дисертація Н.С. Лихачова присвячена актуальній в теоретичному і 

практичному відношенні темі -  висвітленню теоретичних та практичних 

проблем реалізації парламентських процедур у сфері формування і діяльності 

уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу.

Наукова розробка теми здійснювалася дисертантом з урахуванням 

сучасних наукових досліджень у сфері конституційного права України і 

зарубіжних країн, інших національних галузей публічного права, спираючись 

на праці провідних вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, 

М.О. Баймуратова, Ю.Г. Барабаша, О.В. Батанова, А.З. Георгіци,

B. С. Журавського, А.М. Колодія, О.О. Майданник, О.В. Марцеляка, 

Р.С. Мартинюка, Н.А. Мяловицької, В.Ф. Погорілка, І.Н. Рязанцева,

C. Г. Серьогіної, О.В. Совгирі, Ю.М. Тодики, Б.М. Топорніна, В.М. Шаповала, 

Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Фрицького, О.Н. Ярмиша та ін.

Методологія проведеного дослідження характеризується повнотою, 

об’єктивністю та спадковістю конституційно-правових думок. Автор досить 

вміло застосував загальнонауковий діалектичний метод дослідження, 

історичний, порівняльно-правовий, метод узагальнення, системно-структурний, 

функціональний, формально-юридичний та інші методи, що дозволило йому 

здійснити цілісний та системний аналіз досліджуваної проблематики, 

забезпечило достовірність положень і вирішення поставлених перед 

дисертантом цілей і завдань.

В рамках вдало поставлених завдань Н.С. Лихачовим сформульовані 

об’єкт і предмет дослідження. Так, об’єктом дисертаційного дослідження автор, 

цілком слушно, визначає суспільні відносини, що складаються у сфері
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конституційно-правового регулювання і реалізації парламентських процедур; 

предметом дослідження -  парламентські процедури у сфері формування і 

діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу.

Про системність представленого дослідження свідчить структура 

дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною послідовністю, є такою, 

що відображає загальне бачення досліджуваної автором проблеми. Зокрема, як 

свідчить зміст роботи, в ході наукового пошуку, відповідно до законів 

формальної та діалектичної логіки, у першому розділі було закономірно 

розкрито теоретико-правові підходи до розуміння парламентських процедур та 

на цій основі вироблено їх авторське визначення; досліджено різноманітні 

парламентські процедури та запропоновано їх класифікацію; розкрито 

особливості правового регулювання парламентських процедур в державах- 

членах Європейського Союзу та Україні.

Цікавим з наукової та практичної точок зору, а також змістовним є і 

другий розділ, який присвячений порівняльному аналізу парламентських 

процедур щодо уряду в державах-членах Європейського Союзу. Дисертантом 

розглянуто парламентські процедури щодо формування уряду в державах- 

членах ЄЄ; проаналізовано контрольні парламентські процедури за діяльністю 

уряду в державах-членах ЄЄ; досліджено процедури парламентської 

відповідальності урядів в державах-членах ЄЄ.

Оригінальним та новаторським є третій розділ, у якому розглядаються 

питання конституційно-правової регламентації парламентських процедур щодо 

формування уряду в Україні, контролю за діяльністю та застосування 

парламентської відповідальності щодо Кабінету Міністрів України.

Вищезазначене свідчить про логічну послідовність дисертаційного 

дослідження Н.С. Лхачова. Усі розділи, підрозділи як структурні частини 

роботи підпорядковані одній, чітко визначеній меті, яка деталізується 

конкретними завданнями, що поставив перед собою дисертант.

Можна виокремити ключові проблеми, які вирішуються 

Н.С. Лихачовим в дисертаційному дослідженні. Вони складають значний
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інтерес для теорії та практики вітчизняного конституційного права, спрямовані 

на вирішення існуючих проблем у сфері українського державотворення. 

Зокрема, досліджуються: теоретичні засади розуміння парламентських

процедур та аналізуються ознаки, притаманні цьому правовому явищу (с. 20- 

29); здійснюється класифікація парламентських процедур за такими 

критеріями, як 1) джерело закріплення; 2) цільове призначення; 3) правові 

форми діяльності; 4) суб’єкт реалізації; 5) об’єкт реалізації; 6) метод правового 

регулювання; 7) порядок проведення; 8) термін дії; 9) тривалість реалізації;

10) зміст (с. 29-50); аналізуються етапи процедури та моделі формування урядів 

в державах-членах Європейського Союзу та в Україні (с. 75-95; 136-152); 

особливості парламентської відповідальності вищого органу виконавчої влади 

та процедура реалізації такої форми парламентської відповідальності уряду, як 

вотум (резолюція) недовіри (с. 113-129; 175-188).

Велике значення для подальших наукових досліджень мають 

напрацювання дисертанта щодо термінології, зокрема стосовно визначення 

понять «парламентської процедури», «контрольних парламентських процедур», 

«парламентських процедур притягнення до відповідальності уряду», 

«процедури інвеститури уряду» тощо.

Висновки і пропозиції, що містяться у роботі, є авторськими, належним 

чином обґрунтовані і достовірні, викликають безсумнівний інтерес. 

Аргументовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до чинного 

законодавства, спрямовані на подальший розвиток та удосконалення 

парламентських процедур щодо формування Кабінету Міністрів України та 

контролю за його діяльністю та як наслідок подолання конституційних криз у 

сфері розподілу та здійснення публічно-владних повноважень органами 

державної влади.

Слушними є міркування дисертанта щодо необхідності врегулювання на 

рівні Основного Закону України права Верховної Ради України щодо прийняття 

резолюції недовіри окремому члену Кабінету Міністрів України більшістю від
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конституційного складу Верховної Ради України; запровадження такої форми 

парламентської відповідальності уряду, як вотум (резолюція) довіри тощо.

Викладене дозволяє визначити, що дисертація Н.С. Лихачова має наукову 

новизну, яка полягає у тому, що робота є першою у національній юридичній 

науці спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, 

урахуванням новітніх досягнень науки конституційного права дослідити 

парламентські процедури у сфері формування та діяльності уряду в Україні та 

державах-членах Європейського Союзу, визначити проблемні питання, що 

виникають при реалізації парламентських процедур щодо Кабінету Міністрів 

України та сформулювати авторське бачення шляхів їх вирішення.

Матеріали дисертації дають підстави і наукову основу для подальшого 

дослідження теорії та практики реалізації парламентських процедур, 

збільшують наукові знання щодо специфіки взаємодії парламенту та уряду за 

умов парламентських та змішаних форм правління та дають можливість 

використання різноманітного досвіду як України, так і держав-членів 

Європейського Союзу у цих питаннях.

Наукові положення, пропозиції і висновки, сформульовані у дисертації, 

можуть бути використані для подальших наукових досліджень правового 

статусу парламенту та уряду, а також поглиблення знань щодо теоретичних 

засад їх правового становища; при вдосконаленні чинної законодавчої бази 

шляхом виявлення й подальшого усунення неточностей, прогалин, подолання 

наявних суперечностей у сфері регулювання парламентських процедур; при 

викладанні навчальних курсів; в роботі вітчизняних органів державної влади, 

формуванні правової культури політичних і громадських діячів.

Достовірність, новизна, а також повнота викладення наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертаційному дослідженні 

відображені у п’яти наукових статтях, опублікованих у вітчизняних наукових 

фахових виданнях та зарубіжних збірниках наукових праць, а також трьох тезах 

доповідей виступів на наукових конференціях. Виклад основних результатів 

дисертації в наукових фахових виданнях є повним, перелічені публікації
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повністю відповідають положенням, висновкам і рекомендаціям дослідження, а 

також вимогам, які ставляться до такого виду наукових робіт.

Необхідно підкреслити, що основні положення дисертації 

Н.С. Лихачова ідентичні змісту автореферату та у повній мірі знайшли своє 

відображення у ньому.

Зміст дисертації грамотний, стиль викладення матеріалу науковий. 

Дослідження оформлено у відповідності до вимог, які ставляться до дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

У цілому робота є завершеною науковою працею, в якій отримані нові 

науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують поставлені 

автором наукові завдання та мають суттєве значення для науки 

конституційного права.

Водночас при загальній схвальній оцінці дисертаційного дослідження 

вважаємо за необхідне висловити певні критичні зауваження щодо окремих 

положень роботи, які загалом мають дискусійний характер і не заперечують 

позитивної оцінки дисертаційної роботи Н.С. Лихачова.

По-перше, на с. 23-24 дисертаційного дослідження автор зазначає, що 

парламентська процедура становлять собою самостійний різновид 

конституційно-правової процедури. Враховуючи це, він наділяє її деякими 

властивостями конституційно-правової процедури, такими, як імперативний 

характер, спрямованість суб’єктам владних відносин. Вбачається, що ця 

характеристика є дещо неповною. Хотілось би почути точку зору автора, які ще 

властивості конституційно-правових процедур притаманні парламентським 

процедурам.

По-друге, на с. 44 автор класифікує парламентські процедури за 

суб’єктом реалізації. За цим критерієм, на думку дисертанта, парламентські 

процедури доцільно поділяти на внутрішньопарламентські та міжінституційні. 

До першого виду процедур він відносить ті, що реалізуються суто парламентом 

(палатами парламенту) або окремими його органами, до другого -  процедури, в 

яких окрім парламенту беруть участь й інші органи державної влади чи
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державні органи. Вбачається, що для більш розгорнутої та ґрунтовної 

класифікації внутрішньопарламентські процедури доцільно було б теж 

класифікувати на окремі підвиди: ті, що реалізуються в цілому парламентом, 

такі, що здійснюються окремою палатою (для двопалатних парламентів), 

окремими парламентськими органами (комітетами, тимчасовими спеціальними 

комісіями тощо) та ті, що реалізуються парламентарями.

По-третє, на с. 51 дисертаційного дослідження автор зазначає, що 

основним джерелом закріплення парламентських процедур в державах-членах 

ЄС, оскільки більшість з них відноситься до держав романо-германської 

правової сім’ї, є нормативно-правовий акт. Після чого здійснює ґрунтовне 

дослідження цього джерела права, і тільки на с. 69 зазначає, що певну 

особливість мають парламентські процедури у країнах з англосаксонською 

системою права. Вбачається, що оскільки серед держав-членів ЄС є країни не 

тільки романо-германської, але й англосаксонської правової системи та те, що 

для країн романо-германської правової системи окрім нормативно-правового 

акту властиві й інші джерела права, автору слід було приділити більше уваги 

таким джерелам закріплення парламентських процедур, як правовий прецедент, 

правовий звичай та правова доктрина.

По-четверте, поза увагою автора залишилися такі форми парламентської 

відповідальності уряду або його окремих членів, як вотум довіри та імпічмент 

(автор лише згадує про існування цих форм на с. 121). Вбачається досвід їх 

застосування в державах-членах ЄС мав би бути вельми корисним для України.

У той же час наведені зауваження носять дискусійний характер, 

сприяють подальшим науковим пошукам з окресленої проблематики та не 

впливають на загальну високу оцінку дисертаційного дослідження, виконаного 

Н.С. Лихачовим.

Таким чином, дисертаційна робота Лихачова Нікіти Сергійовича на тему 

“Парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду в Україні та 

державах-членах Європейського Союзу” є самостійним, завершеним науковим 

дослідженням, в якому отримані нові науково обґрунтовані результати, що в
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сукупності вирішують важливе наукове завдання, яке полягає у висвітленні 

конституційно-правової природи парламентських процедур, особливостей 

парламентських процедур щодо функціонування уряду в державах-членах 

Європейського Союзу і Україні, що в свою чергу має суттєве значення для 

практики вітчизняного державотворення. Дисертація відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а дисертант 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент:

Доцент кафедри конституційного і муніципального 

права юридичного факультету Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна,

кандидат юридичних наук, доцент Зубенко Г.В.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка 
01601, м. І С и ї й ,  вул. Володимирська, 60.

ВІДГУК
офіційного опонента доктора юридичних наук, доцента 

Магновського Ігоря Йосифовича на дисертацію Лихачова Нікіти 
Сергійовича «Парламентські процедури у сфері формування і діяльності 
уряду в У країні та державах-членах Європейського Союзу», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 
12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право

Актуальність обраної теми визначається потребою розвитку вітчизняного 
державотворення, імплементації кращих зарубіжних правових стандартів із 
практики творення державного управління, що є одним із головних напрямів 
модернізації її суспільного ладу на благо демократичного, соціального та 
правового розвитку на шляху до європейської спільноти. А тому найбільш 
оптимальній моделі організації державної влади в Україні має бути 
приділена особлива увага, де одну з ключових ролей відіграють саме 
парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду, які є досить 
чисельними та різноманітними, котрі зумовлені багатьма факторами.

У залежності від традицій та особливостей, закріплених у конституціях, 
процедура формування уряду має свої відмінності в різних державах. Звісно, 
парламенти створені та функціонують у переважній більшості країн світу, при 
цьому обсяг їх повноважень має свої особливості, які залежать від місця та ролі 
парламентів у механізмі держави, проте всі вони виконують притаманні їм 
основні функції. Виходячи з українських реалій, де законодавча функція 
парламенту є пріоритетною, здобувач особливу увагу приділяє установчій 
(номінаційній) і функції парламентського контролю, реалізація яких 
здійснюється шляхом певної послідовності унормованих дій парламенту.

Тому, як влучно наголошує дисертант, важливість проведення 
комплексного дослідження заявленої проблематики, а також вироблення 
науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення парламентських 
процедур стосовно формування та діяльності Уряду України, визначена 
нинішнім станом вітчизняної практики державотворення, а також відсутністю 
поглибленої й всебічної теоретичної розробки цієї проблеми в галузі науки 
конституційного права.

Особливої значущості дана тема набуває у сучасний період розвитку 
України, процес становлення котрої ускладнюється певними негативними 
факторами: криза політичних еліт, негаразди господарства, низька
ефективність діяльності управлінських структур, соціальні конфлікти тощо.

і
ВХІ. 

Від ЖГр.
Відділ діловодства та архіву 

Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка
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Ураховуючи вказане вище, в умовах сучасних викликів та тенденцій, 
притаманних Україні, що інтегрується до європейського простору важливим 
напрямом конституційно-правового реформування є дослідження особливостей 
та подальших тенденцій у сфері формування і діяльності уряду в Україні та 
державах-членах Європейського Союзу крізь призму парламентських процедур, 
що являє собою важливе, своєчасне і вкрай актуальне науково-практичне 
завдання щодо створення ефективної моделі державного управління в Україні.

Слід додати, що вплив таких процесів на суспільний розвиток України, 
надають особливої гостроти даній проблемі державного значення, відзначаючи 
тим самим її комплексний та багатоаспектний характер.

Відтак тема дисертаційної роботи, яка обрана Н.С. Лихачовим, є цілком 
актуальною, зазначене дослідження є своєчасним і корисним як для практики, 
так і для науки конституційного права.

Актуальність указаної тематики визначається ще й тим, що дисертаційне 
дослідження виконане відповідно до Пріоритетних напрямів розвитку правової 
науки на 2016-2020 роки, визначених Стратегією розвитку Національної 
академії правових наук України на 2016-2020 роки й відповідно до плану 
науково-дослідної роботи кафедри конституційного права юридичного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 
рамках бюджетної теми «Теорія та практика адаптації законодавства України 
до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 
факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 
1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. Тему дисертаційного дослідження 
затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 25 квітня 
2016 року).

Зазначене дослідження характеризується відповідним рівнем наукових 
узагальнень. Це значною мірою обумовлено і характером дослідницької бази. 
Безсумнівною перевагою роботи є використання та аналіз значного обсягу 
нормативно-правових актів, загальнотеоретичних наукових праць українських і 
зарубіжних вчених. Дисертант приділяє особливу увагу визначеній проблемі, 
намагаючись переосмислити і науково пояснити процеси, які відбуваються у 
сфері організації державної влади в Україні та довести її значимість й 
ефективність.

Структура рукопису запропонована здобувачем, є досить обґрунтованою, 
відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє послідовно розглянути 
проблеми, визначені автором. Робота складається зі вступу, трьох розділів (які 
включають дев’ять підрозділів), висновків, списку використаної літератури, 
додатків, що містять акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 
у законотворчу діяльність.

Послідовність викладення матеріалу в дисертації повністю відповідає 
класичному науковому підходу. Вдало сформульовано мету дослідження, яку 
досягнуто. Запропонована робота характеризується комплексним, системним 
підходом до розгляду предмета дослідження.
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Перший розділ «Конституційно-правова природа парламентських 
процедур» складається з трьох підрозділів (с. 20—74).

У підрозділі 1.1 «Поняття, ознаки та зміст парламентських процедур» 
досліджено парламентські процедури, які покликані визначити найбільш 
ефективний та якісний порядок функціонування парламенту як 
представницького, законодавчого та контролюючого органу державної влади, а 
також сприяти реалізації його повноважень крізь призму найважливіших 
конституційних принципів, що лежать в основі організації та функціонування 
публічної влади (демократизму, правового та соціального характеру держави 
тощо), розвитку громадянського суспільства.

У підрозділі 1.2 «Види парламентських процедур» зазначено, що 
парламентські процедури зумовлені багатьма чинниками та характеризуються 
багаточисельністю і різноманіттям. Дисертантом подано розгорнуту 
характеристику парламентських процедур на прикладі законодавства України 
та держав-членів Європейського Союзу. Особливої уваги заслуговує 
представлена класифікація парламентських процедур, в основі якої такі 
критерії: 1) джерелом закріплення -  парламентські процедури, що містяться: 
а) в нормативно-правових актах (конституції держави, органічних законах, 
регламентах парламенту або палат парламенту, звичайних законах); б) в 
нормативно-правових договорах; в) мають характер прецеденту; г) існують у 
формі конституційного звичаю; 2) цільовим призначенням -  регулятивні та 
охоронні; 3) правовими формами діяльності -  правотворчі, установчі, 
правозастосовні і контрольні парламентські процедури; 4) суб’єктом реалізації 
-  внутрішньопарламентські та міжінституційні; 5) об’єктом реалізації -  такі, що 
використовуються при вирішенні питань, які стосуються внутрішньодержавних 
зносин та ті, що стосуються зовнішніх зносин; 6) методом правового 
регулювання -  альтернативні та безальтернативні; 7) порядком проведення -  
обов'язкові і факультативні; 8) терміном дії -  строкові, відносно строкові та 
безстрокові; 9) тривалістю реалізації -  повні і скорочені; 10) змістом -  загальні і 
спеціальні.

У підрозділі 1.3 «Правове регулювання парламентських процедур в країнах 
Європейського Союзу та Україні» автором встановлено, що парламентські 
процедури врегульовані низкою джерел права, серед яких виокремлено: 
нормативно-правові акти, що є основним джерелом закріплення 
парламентських процедур як в більшості держав-членів ЄС, так і в Україні, 
нормативно-правові договори, правові прецеденти та правові звичаї. 
Ураховуючи такий критерій, як юридична сила, досліджено і таку групи 
нормативно-правових актів: конституція, котра є основою нормативно- 
правового регулювання парламентських процедур і в якій зазвичай містяться 
загальні норми, що регламентують основні парламентські процедури (питання 
скликання та розпуску парламенту; проведення його засідань; формування 
парламентських органів; порядку формування уряду та здійснення контрольних 
повноважень тощо); органічні закони; регламент парламенту або палати 
парламенту; звичайні закони; підзаконні нормативно-правові акти, у своїй
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сукупності вони детально регулюють функціонування парламенту, його палат.
У роботі серед значного масиву джерел права досліджуються й менш 

поширені, які також є джерелом закріплення парламентських процедур: 
нормативно-правовий договір, правовий звичай, правовий прецедент та правова 
доктрина.

Другий розділ «Конституційно-правове регулювання парламентських 
процедур щодо уряду в держава-членах Європейського Союзу» складається з 
трьох підрозділів (с. 75-135).

У підрозділі 2.1 «Парламентські процедури щодо формування уряду в 
країнах Європейського Союзу» означено парламентську модель формування 
уряду, котра властива для більшості держав-членів ЄС, за якою уряд 
утворюється на партійній основі з визначальною роллю парламенту і 
формалізованою роллю глави держави у цьому процесі, для якої характерні 
відповідні етапи (стадії) формування уряду. Дисертантом виділено Першу 
стадія -  призначення голови уряду, яка в свою чергу представлена декількома 
моделями та складається з низки підетапів. Друга стадія (етап) формування 
уряду -  призначення міністрів -  представлена двома моделями. Перша: 
міністри призначаються главою держави за поданням глави уряду або за умови 
контрасигнації акту про призначення членів уряду главою уряду. Друга: 
міністри призначаються парламентом (нижньою палатою парламенту) за 
поданням глави уряду. Відтак здобувачем констатовано, що для більшості 
держав-членів ЄС властива саме перша модель. У свою чергу, третя стадія -  
інвеститура (надання вотуму довіри новосформованому уряду) -  властива 
окремим державам, вона має свої особливості та види. Автором здійснено 
класифікацію інвеститури уряду за такими критеріями: форма реалізації, 
суб’єкт отримання, строк та обов’язковість отримання, розглянуто її специфіку 
в різних країнах.

У підрозділі 2.2 «Контрольні парламентські процедури за діяльністю 
уряду» дисертант відзначає таку особливість парламентів в усіх державах- 
членах ЄС, які наділені широкими повноваження у сфері здійснення контролю 
за діяльністю уряду, зважаючи на можливість впливати на його формування. 
Автором встановлено, що зарубіжний досвід конституціоналізму 
характеризується цілим комплексом конституційно-правових форм здійснення 
парламентами контролю за виконавчою владою. Найпоширенішими з них є: 
депутатські запити, звернення і запитання; інтерпеляція; діяльність 
парламентських комітетів, тимчасових слідчих комісій (парламентські 
розслідування); звіти уряду; парламентські слухання та дебати; контрольні 
повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду (контроль за делегованим 
законодавством).

При цьому дисертантом доведено, що застосування вищезазначених форм 
парламентського контролю у державах ЄС має свої особливості, які обумовлені 
формою державного правління, специфікою організації парламенту, обсягом 
його повноважень та іншими факторами, де об’єднуючою рисою є безумовне 
визнання права парламенту здійснювати контроль із найбільш важливіших
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суспільних питань у певних процедурних формах, передбачених конституцією 
та деталізованих чинним законодавством.

У підрозділі 2.3 «Парламентські процедури щодо відповідальності урядів 
в державах-членах Європейського Союзу» подано визначення та аналізуються 
ознаки парламентських процедур щодо притягненні до відповідальності уряду в 
державах-членах Європейського Союзу.

Автор доводить, що до форм парламентської відповідальності уряду слід 
віднести вотум недовіри (резолюція осуду), вотум довіри (резолюція довіри) та 
імпічмент. При цьому констатує, що найбільш поширеною формою
парламентської відповідальності урядів в державах-членах ЄС є саме вотум 
недовіри (резолюція осуду), де досліджує і різновиди вотуму недовіри 
(резолюції осуду): конструктивний та деструктивний, колективний та
індивідуальний.

Здобувач констатує і той факт, що з метою забезпечення політичної 
стабільності конституціями держав-членів ЄС передбачені певні обмеження 
щодо застосування інституту парламентської відповідальності уряду у формі 
вотуму недовіри (резолюції осуду), а саме: ініціювання розгляду питання про 
недовіру уряду членами парламенту або тієї палати парламенту, яка бере участь 
у формуванні уряду; розгляд питання про недовіру не раніше визначеного у
конституції строку; обмеження часу, протягом якого проводяться
парламентські дебати щодо резолюції недовіри; схвалення цього питання 
більшістю чи абсолютною більшістю голосів від складу парламенту (палати 
парламенту); можливість повторного ініціювання лише через певний період 
часу.

Третій розділ «Особливості конституційно-правового регулювання 
парламентських процедур щодо уряду в Україні» складається з трьох 
підрозділів (с. 136-192).

У підрозділі 3.1 «Конституційно-правове регулювання парламентськш 
процедур щодо формування Кабінету Міністрів України» автором висвітлені 
відповідні етапи (стадії) формування вітчизняного уряду: 1 етап -  призначення 
голови уряду складається із низки підетапів та представлений моделлю за якої 
Прем’єр-міністр України призначається парламентом за поданням Президента 
України; 2 етап -  призначення міністрів -  характеризується моделлю, за якої 
члени уряду призначаються парламентом за поданням голови уряду (Міністр 
оборони та Міністр закордонних справ -  за поданням глави держави), а також 
складається із декількох під етапів; 3 етап -  є вступ на посаду його членів у 
порядку, встановленому Законом України «Про Кабінет Міністрів України».

У підрозділі 3.2 «Специфіка контроль парламентських процедур за 
діяльністю уряду України» охарактеризовано наступні конституційно-правові 
форми здійснення парламентського контролю за вищим органом виконавчої 
влади: депутатські запити, депутатські звернення та розгляд Верховною Радою 
України питань, пов’язаних із депутатськими запитами та депутатськими 
зверненнями; розгляд питання про схвалення Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України; розгляд парламентом звітів і доповідей Кабінету Міністрів
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України; «година запитань до Уряду»; діяльність комітетів і тимчасових 
спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України; 
проведення парламентських слухань.

У підрозділі 3.3 «Нормативно-правове регулювання парламентських 
процедур щодо форм відповідальності Кабінету Міністрів України» автор 
охарактеризував процедуру резолюції недовіри, що є формою парламентської 
відповідальності уряду України, яка має деструктивний характер та процедурно 
складається із двох етапів. Перший етап: підготовка до розгляду Верховною 
Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів полягає в ініціюванні 
питання про відповідальність уряду; формулюванні комітетами парламенту 
запитань до нього; підготовці і направленні урядом інформації щодо 
порушених питань; розгляді на рівні комітетів парламенту питання про 
відповідальність уряду; включенні питання про відповідальність Кабінету 
Міністрів України до порядку денного сесії парламенту. Другий етап: розгляд 
Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 
містить такі підетапи, як: доповідь ініціатора питання про відповідальність 
уряду; виступ голови уряду; виступи представників комітетів та депутатських 
фракцій; голосування щодо прийняття резолюції недовіри.

Висновки і пропозиції, що містяться у роботі, є авторськими, достатньою 
мірою оригінальні, належним чином обґрунтовані і достовірні, що 
обумовлюється вдало обраною методологією дослідження, зокрема, у роботі 
використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового 
пізнання, зокрема: філософський метод діалектики, логіко-семантичний,
системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, 
історико-правовий та інші методи пізнання процесів і явищ.

Прогресивним кроком дисертанта можна вважати Акт впровадження 
результатів дисертаційного дослідження Н.С. Лихачова у законотворчу 
діяльність.

Наукова новизна результатів роботи, які виносяться на захист не
викликає сумнівів, де в комплексі розглядаються та висвітлюються теоретичні 
та практичні підходи щодо проведення парламентських процедур у сфері 
формування та діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського 
Союзу. Автором сформульовано ряд конкретних пропозицій та рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення дієвості даного інституту.

Теоретичне і практичне значення дисертації виявляється у тому, що 
сформульовані в дисертації положення, висновки, пропозиції та рекомендації 
складають науково-теоретичний та практичний інтерес і можуть бути 
використані:

-  у науково-дослідній сфері -  для подальших досліджень парламентських 
процедур, конституційно-правового статусу Верховної Ради України та 
Кабінету Міністрів України;

-  у правотворчості -  для удосконалення положень Регламенту Верховної 
Ради України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших 
нормативно-правових актів відповідно до поданих у роботі пропозицій (довідка
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Верховної Ради України від 15 березня 2018 р.);
-  у ггравозастосовній діяльності -  у роботі Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України, формуванні правової культури політичних і 
громадських діячів;

-  у навчальному процесі -  при підготовці підручників та навчальних 
посібників і викладанні дисциплін «Конституційне право України», 
«Конституційне процесуальне право України», «Парламентське право», «Вищі 
органи сучасної держави», «Сучасні проблеми конституційного права» та 
інших дисциплін і спецкурсів конституційно-правового характеру.

Результати дослідження пройшли достатню апробацію: основні
положення та висновки дисертаційного дослідження знайшли відображення у 
9-ти наукових публікаціях, 5 з яких у фахових наукових виданнях України та у 
зарубіжних наукових виданнях, а також 4 - у  тезах доповідей на науково- 
практичних конференціях.

Позитивно оцінюючи зміст дисертації у цілому, вважаємо за необхідне 
висловити ряд спірних моментів, зауважень, врахування яких може допомогти 
дисертанту у подальшій науковій роботі в цьому напрямку:

1. Не зважаючи на наявність застосування методів дослідження у даній 
роботі, на нашу думку, у першому розділі доцільно було б один із підрозділів 
іменувати саме методологією дослідження парламентських процедур для 
констатації використаних методів.

2. У тексті роботи (підрозділ 1.2 Ви парламентських процедур -  с. 40)
дисертант підводячи підсумок пише «регулятивні розраховані
ноумшьтш хід реалізації конституційних >, на наше переконання слово 

«нормальний» не є вдалим у науковому обігу, можливо його було б замінити
на «дієвий».

3. В авторефераті у підрозділі 1.3 «Правове регулювання парламентських
процедур в країнах Європейського Союзу Україні» (с. 8) автором
встановлено, що основним джерелом закріплення парламентських процедур
в більшості держав-членів ЄЄ так і в Україні є нормативно-правові акт. 
відтак не завадило б указати для порівняння, яке основне джерело закріплення 
парламентських процедур і в інших держав-членів ЄС?

4. У тексті дисертації {підрозділ 2.2« К парламентські процедури
за діяльністю уряду» -  с. 71) здобувач виділяє ознаки парламентської 
процедури, остання із них: «спрямована на досягнення ?'
результаті її реалізації досягається певний результат», на нашу думку вона 
потребує певного коригування у зв’язку зі спорідненими словами
і_ в результаті», «певний результат», а тому пропонуємо викласти її у такій 

редакції -  «спрямована на досягнення певної мати і в результаті її
досягається відповідний наслідок».

5. У тексті роботи {підрозділ 2.2«Контрольні парламентські процедури за 
діяльністю уряду») на с. 96-98 дисертант подає різні визначення поняття 
«парламентський контроль», відтак після зробленого аналізу на основі даної 
інтерпретації доцільно було запропонувати і власне визначення указаного
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терміну.
При цьому відмітимо той факт, що вказані зауваження, які характеризують 

складність проблеми, не впливають на загалом високу оцінку дисертаційного 
дослідження Н.С. Лихачова «Парламентські процедури у сфері формування і 
діяльності Уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу» і мають 
рекомендаційний характер. Виконана наукова праця містить вирішення ряду 
теоретичних і практичних завдань, що мають важливе значення для науки 
конституційного права. Дисертант виконав плідне дослідження у межах 
дозволеного об’єму, продемонструвавши своє вміння глибоко аналізувати 
наукові проблеми у даному напрямку науки.

Автореферат дисертації повністю відображує основні положення 
дисертаційної роботи, її зміст та результати дослідження. Дисертацію та 
автореферат оформлено відповідно до встановлених вимог.

На підставі викладеного можна зробити висновок, іцо наукова робота на 
тему «Парламентські процедури у сфері формування і діяльності уряду в 
Україні та державах-членах Європейського Союзу», є самостійним, завершеним 
науковим дослідженням актуальної теоретично і важливої практично наукової 
проблеми, у якому повною мірою, системно, послідовно та логічно викладено 
матеріал і відповідає вимогам п.п. 9, 11 «Порядку присудження наукових 
ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 
липня 2013 року, а її автор Лихачов Нікіта Сергійович заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 
12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент: 
доктор юридичних наук, доцент, 
професор кафедри міжнародного, 
конституційного та адміністративного права 
Івано-Франківського юридичного інституту 
Національного університету
«Одеська юридична академія» Магновський І.Й.

Підпис засвідчую:
Директор Івано-Франківського

Савчук Р.М.
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