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ВІДГУК
офіційного опонента -  доктора юридичних наук, 

професора Крусян Анжеліки Романівни 
на дисертацію Стрєльцової Ольги Вікторівни 

«Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським 
Союзом», що подана на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 

наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право;
муніципальне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження Стрєльцової О.В. 

обумовлена сучасними процесами конституційної модернізації в Україні, що 

спрямовані на вироблення конституційно-правових засад щодо формування 

демократичної правової держави України як повноправного члена 

європейської спільноти. Ліберальні правові цінності західно-європейської 

цивілізації завжди слугували орієнтиром державотворення та прикладом 

функціонування правової системи для країн Центральної та Східної Європи та 

є правовою і ідеологічною основою для регіонального зближення та єднання 

країн в Європейський Союз з метою підтримки миру, сприяння розвитку 

загально-людських, політико-правових цінностей сучасного

конституціоналізму. Країни-учасниці ЄС, набуваючи статусу повноправного 

члена Союзу, зобов’язуються неухильно дотримуватися та виконувати 

положення норм права ЄС, навіть незважаючи на відмінне регламентування 

відповідних відносин у національному законодавстві. Процес реформування 

норм права та відповідних правових інститутів здійснюється в Україні з метою 

реалізації стратегічного прагнення з набуття членства в Європейському Союзі 

та є необхідною передумовою щодо наближення та адаптування законодавства 

в пріоритетних сферах до acquis ЄС.

йідд ш  діловодства та архіву 
національного університету

імен» Тараса Шевченка
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З огляду на вказані тенденції актуального для України процесу 

європейської інтеграції значну увагу привертають конституційно-правові 

перетворення в країнах-членах ЄС та феномен конституціоналізації процесу 

європейської інтеграції, що має місце під час вступу та перебування держав у 

членстві в Європейському Союзі. При цьому в процесі трансформацій 

конституційного законодавства та відповідно повноважень суб’єктів його 

застосування найчастіше країни постають перед проблемою збереження 

державного суверенітету, непорушності конституційного ладу та національної 

ідентичності в процесі інтеграції до уніфікованого європейського правового, 

економічного та соціального простору. Відтак, проблематика процесу 

конституціоналізації в умовах асоціації України з ЄС, визначення напрямків 

його здійснення та змісту кожного заходу, що складають його сутність, є 

актуальним і потребують глибокого, вузькоспрямованого дослідження.

Слід зазначити, що на вітчизняній науковій ниві проблематика правових 

перетворень на шляху здобуття Україною членства в ЄС, а також міжнародно- 

правових аспектів конституційного законодавства відображена у наукових 

роботах таких правників, як: М. Баймуратов, Ю. Барабаш, Ю. Волошин, 

О. Марцеляк, Н. Пархоменко, Т. Подорожна, Я. Чернопищук та ін. Втім, ці 

проблеми досліджувалися фрагментарно, безпосередньо

конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС не була предметом 

дисертаційних робіт. Крім того, складно знайти у сучасній конституційно- 

правовій науці єдності поглядів науковців на сутність і зміст досліджуваного 

Стрєльцової О.В. явища -  конституціоналізації асоціації України з ЄС. Так, 

кожен правознавець пропонує власні, деколи доволі оригінальні підходи до 

розуміння та визначення явища «конституціоналізації».

Вказане зумовило теоретичну та практичну потребу в проведенні 

дисертаційного дослідження феномену конституціоналізації процесу асоціації
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України з Європейським Союзом та свідчить про актуальність наукового 

доробку О. В. Стрельцовой

Про актуальність обраної теми дослідження свідчить і її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження 

здійснювалось відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

конституційного права юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем «Доктрина 

права в правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 

(№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011р. до 

31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

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

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 

період з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2020 р. Тему дисертаційного 

дослідження затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№ 4 від 22 грудня 2014 року).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

які сформульовані у дисертації, їх достовірність забезпечені, в першу чергу, 

достатнім обсягом теоретичного та практичного матеріалу, що був 

опрацьований дисертантом під час підготовки та написання дисертаційного 

дослідження (список використаних джерел містить 581 найменування), а 

також застосуванням широкого спектру загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження для отримання наукових висновків та результатів. Так, у 

ході дослідження дисертантом використовувалися діалектичний метод, який 

дав змогу розглянути процес конституціоналізації асоціації України з ЄС та 

інші, пов’язані з ним, соціально-правові явища у контексті їх розвитку і
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кореляції. Широко було застосовано інструментарій формально-логічного 

методу (аналіз, синтез, дедукція, індукція тощо), зокрема, при формування 

понятійно-категоріального апарату роботи, аналізі існуючих доктринальних 

підходів, обґрунтуванні авторських позицій з дискусійних питань 

проблематики дослідження, формулюванні висновків тощо. Порівняльно- 

правовий метод застосовувався при з’ясуванні особливостей різних 

«поколінь» угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами; при 

характеристиці основних положень конституційної реформи правосуддя 

2016 р. За допомогою історико-правовий методу автором визначена 

періодизація процесів конституціоналізації в контексті історичного розвитку, 

досліджена еволюція договірно-правових засад регулювання відносин між 

Україною та ЄС, виокремлені етапи конституційного реформування в 

Україні.

Крім того, заслуговує на схвалення та підтримку те, що крім усталених 

наукових методів, дисертантом при дослідженні були застосовні й інші 

сучасні методологічні підходи, зокрема, такі: феноменологічний підхід, що 

сприяв з’ясуванню того, що конституціоналізація є явищем, 

опосередкованим свідомістю її суб’єктів, їх розумінням та сприйняттям 

основ колективного співіснування, які вимагають чіткого визначення і 

дієвого впровадження конституційних засад для підтримки стабільності 

соціального порядку; антропологічний підхід, що дозволив автору дослідити 

процес конституціоналізації асоціативних відносин між Україною та ЄС 

через призму людиноцентристського виміру, у контексті забезпечення 

безперешкодної реалізації прав і свобод людини, визначених на 

конституційному рівні і закріплених в Угоді про асоціацію; аксіологічний 

підхід, через призму якого дисертанткою визначено загальні закономірності 

здійснення правотворчих та правозастосовних заходів, які детермінують
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загальну динаміку і послідовність процесу конституціоналізації асоціативних 

відносин між Україною та ЄС; герменевтичний підхід, за допомогою якого 

досліджена правова природа конституціоналізації, що розкривається у 

забезпеченні перманентного «кругообігу» конституційно-правової матерії в 

межах правової системи, а також обґрунтована провідна роль 

Конституційного Суду України та судів у здійсненні інтерпретаційної 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС.

Відповідною гарантією достовірності та теоретичної обґрунтованості 

наукових положень висновків та рекомендацій, сформульованих автором є 

вірно поставлена мета (стор. 40 дисертації, стор. 4 автореферату) та завдання 

дослідження (стор. 40-41 дисертації, стор. 4 автореферату), логіка викладеного 

матеріалу.

Структура дисертаційної роботи дозволила автору повно охопити 

предмет дисертаційного дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

О.В. Стрєльцової є першим в українській правовій науці монографічним 

дослідженням, присвяченим обґрунтуванню концептуальних засад 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, результатом якого є 

цілісна авторська концепція конституціоналізації асоціації України з ЄС.

Серед основних висновків і положень дисертації, що виносяться на 

захист та конкретизують новизну одержаних результатів, заслуговують на 

особливу увагу такі:

-  встановлено, що сутність конституціоналізації правової системи 

виявляється у таких її основних рисах: 1)у телеологічній спрямованості на 

забезпечення практичного аспекту реалізації взаємозв’язку між конституцією 

і конституціоналізмом; 2) в онтологічній приналежності до певної парадигми 

конституціоналізму, зумовленості її базовими принципами та межами; 3) у
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динамізмі та перманентності дії, що розкриваються в забезпеченні 

постійного «кругообігу» конституційно-правової матерії, її об’єктивуванні та 

конкретизації на всіх рівнях та в усіх структурних компонентах правової 

системи з метою інтеграційного та гармонізаційного впливу на них; 4) в 

обумовленості процесу конституціоналізації факторами об’єктивного та 

суб’єктивного характеру, а також політико-правовими параметрами і 

соціальним контекстом;

-  на прикладі правопорядку ЄС проаналізовано наднаціональний вимір 

процесів конституціоналізації та обґрунтована інструментальна роль угод 

про асоціацію як засобу впливу ЄС на конституціоналізацію правопорядків 

третіх країн, що виявляється у виборі пріоритетів внутрішньодержавного 

конституційного розвитку асоційованої країни та напрямів реформування її 

політичної, соціально-економічної і правової систем;

-  доведено, що ефективність процесу конституціоналізації 

асоціативних відносин між Україною та ЄС напряму залежить від включення 

цілей і зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про 

асоціацію, безпосередньо у контекст конституційної реформи; 

аргументовано, що конституціоналізація асоціації України з ЄС є фактором, 

здатним задати конструктивний вектор національному процесу 

конституційного реформування, спрямувати його на розвиток суспільства і 

держави, сприяти формуванню проєвропейської ідеології конституційних 

змін;

-  обґрунтовано, що первинна (установча) конституціоналізація 

процесу асоціації України з ЄС має два аспекти: змістовний та 

імплементаційний; змістовна конституціоналізація передбачає наближення 

змістовних і сутнісних засад Конституції України до стандартів 

європейського конституціоналізму, інтегрування його цінностей і
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принципів у національну конституційну систему; імплементаційна 

конституціоналізація полягає у цілеспрямованому формуванні 

конституційних передумов для впровадження положень Угоди про асоціацію 

до вітчизняних систем права і законодавства;

-  аргументовано, що вторинна конституціоналізація процесу асоціації 

України з ЄС полягає у багаторівневій деталізації положень Конституції 

України з метою імплементації Угоди про асоціацію до національного 

правопорядку і здійснюється шляхом конкретизуючої (правотворчої), 

інтерпретаційної (правотлумачної) та правозастосовної діяльності 

уповноважених органів публічної влади;

-  обґрунтовано, що конституціоналізація процесу асоціації України з 

ЄС здійснюється за допомогою особливого механізму, який охоплює 

сукупність засобів, методів і способів, спрямованих на юридичну 

формалізацію цілей і зобов’язань України за Угодою про асоціацію, 

шляхом включення їх у сферу конституційно-правового регулювання з 

наступним послідовним вираженням нормативного змісту Конституції 

України в поточному законодавстві, а також створенням організаційних 

засад для їх втілення у ході національної конституційної реформи;

-  аргументовано необхідність ревізії та суттєвого оновлення

законодавчих засад, які забезпечують загальний процес адаптації 

законодавства України до a cq u is  ЄС як визначальної складової правового 

механізму конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС; 

визначено, що положення Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства

Європейського Союзу» 2004 р. та відповідних підзаконних нормативно- 

правових актів ухвалювалися на виконання положень УПС, що значно 

ускладнює приведення вітчизняного галузевого законодавства у
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відповідність до правових стандартів Союзу, тому формування правової 

бази з питань адаптації українського законодавства до a c q u is  ЄС має 

відбуватися на нових концептуальних засадах, які відповідатимуть 

сучасному формату відносин сторін у світлі набуття чинності Угодою про 

асоціацію;

-  встановлено, що організаційний механізм конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС включає інституційну, функціональну та 

процедурну складові; інституційну складову утворює система органів 

публічної влади, задіяних у забезпеченні процесу асоціації та подальшої 

європейської інтеграції України; функціональна складова передбачає 

наділення таких органів повноваженнями з проведення комплексу заходів 

організаційно-забезпечувального характеру з метою оптимізації 

конституціоналізаційного процесу за всіма його напрямами; процедурна 

складова встановлює чітку регламентацію на законодавчому рівні усіх 

процедурних аспектів проведення таких заходів;

-  встановлено, що провідним суб’єктом інтерпретаційної 

конституціоналізації асоціації України з ЄС є Конституційний Суд України, 

оскільки саме на нього покладається завдання вироблення конституційно- 

правової політики щодо імплементації положень Угоди про асоціацію до 

національного правопорядку, яка відображатиме концептуальний підхід 

держави стосовно подальшого курсу на європейську інтеграцію при 

збереженні національної ідентичності та посиленні наголосу на дотриманні 

національних інтересів;

Основні висновки, положення та пропозиції дисертаційного 

дослідження О.В. Стрєльцової повно та всебічно висвітлені в індивідуальній 

монографії, семи розділах у колективних монографіях, двох розділах у 

науковій доповіді, двох розділах у наукових записках, двох розділах до
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навчальних посібників, у ЗО наукових статтях, серед яких 25 статей 

опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях (у тому числі 5 - у  

виданнях іноземних держав та 5 -  у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз), у 25 статтях до енциклопедичних видань, у 15 тезах 

доповідей та повідомлень на міжнародних та всеукраїнських науково- 

практичних конференціях.

Вказані наукові роботи опублікованих у період з 2010 по 2017 роки, що 

переконує в системності та тривалості дослідження.

Окремо слід підкреслити практичну значущість отриманих автором 

результатів, оскільки наукові напрацювання, що є частиною дисертації, вже 

апробовані:

— у  н а уко во -д о сл ід н ій  д іяльност і — для подальших доктринальних 

розробок теоретико-методологічних та практичних аспектів 

конституціоналізації правової системи загалом та конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС як важливої складової процесу 

національного конституційного розвитку;

- у  н о р м о п р о ект н ій  т а  правот ворчій  д іяльн о ст і -  для вдосконалення 

конституційно-правового регулювання та розвитку національного 

законодавства у сфері забезпечення європейської інтеграції України та 

адаптації вітчизняних правових актів до acqu is ЄС (Комітет Верховної Ради 

України з питань правової політики та правосуддя, довідка про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження від 28 листопада 

2017р.; Міністерство юстиції України, акт впровадження результатів 

дисертації від 16 листопада 2017 р. № 11842/1.3/33-17);

- у  п р а во за ст о сува н н і -  створення наукової концепції 

конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС може бути 

використано при оптимізації організаційно-правового забезпечення процесу
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асоціації та впровадження європейських правових стандартів у вітчизняну 

юридичну практику;

- у  н а вч а льн о м у  пр о ц ес і -  під час підготовки робочих програм, 

навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників із конституційного 

права України, порівняльного конституційного права, міжнародного права, 

європейського права, права Європейського Союзу, спеціальних курсів, 

пов’язаних із тематикою конституціоналізацїї національної правової системи, 

а також при викладанні дисциплін «Конституційне право України», 

«Виборче право України», «Міжнародне право» (акт впровадження 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

від 13 листопада 2017 р.).

Зазвичай, наукові дослідження, що присвячені складним проблемам 

теоретичного і практичного характеру та є інноваційними, зокрема як робота 

О.В. Стрєльцової, викликають дискусії. Тому у цілому позитивно оцінюючи 

дисертацію, водночас, варто звернути увагу на деякі висновки й твердження, 

що викликають сумніви та можуть слугувати підґрунтям дискусії під час 

захисту дисертації.

По-перше, слід вказати на те, що об’єкт дисертаційного дослідження є 

вузько сформульованим. Зокрема, визначено, що об’єктом дослідження є 

«суспільні відносини, що охоплюють процеси конституціоналізації 

вітчизняної правової системи і сучасних державотворчих явищ в Україні в 

контексті європейської інтеграції» (стор. 41 дисертації, стор. 4 автореферату). 

Втім, аналіз тексту дисертаційного дослідження О.В. Стрєльцової надає 

підстави зробити висновок, що об’єктом цього дослідження є не тільки 

система відповідних сусп ільних відносин  (виокремлено -  А .К .) у  контексті 

конституціоналізації вітчизняної правової системи і сучасних 

державотворчих перетворень в Україні, а -  феномен конституціоналізації, як
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актуального тренду сучасного європейського та вітчизняного

конституціоналізму.

По-друге, досить специфічним є запропонований автором такий вид 

конституціоналізації національної правової системи як первинна (установча) 

конституціоналізація у широкому значенні -  «процес утворення 

(конституювання) держави та її правопорядку за допомогою та на підставі 

конституції» (див.: стор. 7 автореферату, стор. 45 дисертації). Адже з цього 

утвердження можна зробити висновок, що автор визначає

конституціоналізацію одним із способів утворення держави. Думається, що 

така позиція є дискусійною з точки зору як теорії, так й практики виникнення і 

утворення нових держав.

По-трете, у підрозділі 1.1 «К онцепт  «конст ит уціоналізац ія»  т а  

м ет одологічний  інст рум ент арій  його дослідж ення»  автор докладно розглядає 

достатньо широкий спектр наукових підходів та концептуальних напрямків 

щодо визначення концепту «конституціоналізаія» та робить слушний 

висновок: «Таким чином, нині в межах правових досліджень можна 

спостерігати множинність підходів до розуміння та визначення поняття 

конституціоналізації. Водночас виокремлені позиції не є такими, що 

взаємовиключають одна одну. Як видається, кожен із наведених підходів є 

об’єктивно виправданим. Адже категорія «конституціоналізація» є настільки 

багатогранною, що з рівною мірою обґрунтованості може використовуватись і 

для позначення процесів конституювання, що супроводжувалися поширенням 

теорії і практики конституціоналізму, і як складова тенденції юридизації 

суспільних відносин, і як важливий процес, тісно пов’язаний із конституційно- 

правовим регулюванням і реалізацією конституції, і як конституційно-правова 

модернізація. Все залежить від того, з якого ракурсу і під яким кутом зору 

підходити до осмислення даної проблематики» (стор. 87 дисертації). Отже, з
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цієї тези можна зробити висновок, що автор обґрунтовує необхідність 

визначення конституціоналізації у контексті «осмислення проблематики» 

асоціації України з ЄС. Втім, в наступному абзаці автор несподівано надає 

авторське визначення «конституціоналізації правової системи». Звідси, 

потребує пояснення, чому саме надано пріоритет з’ясуванню поняття 

конституціоналізації п р а во во ї сист ем и  (виокремлено -  А .К .) та, водночас, 

незрозумілою залишається авторська позиція щодо розуміння та визначення 

поняття «конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС». Думається, що 

з метою формування категоріального апарату дисертаційної роботи важливим 

є чітке формулювання авторського визначення конституціоналізації 

безпосередньо процесу асоціації України з ЄС, що є предметом 

дисертаційного дослідження.

Тим більш, що категоріальний апарат роботи характеризується певною 

неоднозначністю, зокрема, у тексті дисертації та автореферату 

використовуються такі вербальні конструкції як: «конституціоналізація ЄС» 

(напр.: стор. 16 автореферату, стор. 158 дисертації), «конституціоналізація 

європейського права» (напр.: стор. 158 дисертації), «конституціоналізація 

асоціації України з ЄС» (напр.: стор. 231, 278 дисертації),

«конституціоналізація асоціативних відносин України та ЄС» (напр.: стор. 

287, 341 дисертації), «конституціоналізація правопорядку» (напр.: стор. 14, 15 

автореферату, стор. 159 дисертації) тощо. Звідси, ці дефініції потребують 

уточнення та уніфікації, зокрема, щодо їх змістовного співвідношення та 

впливу на конституціоналізацію процесу асоціації України з ЄС.

По-четверте, у п ідрозд ілі 1.3 «С т рукт урно-зм іст овний  м ехан ізм  

конст ит уціоналізац ії»  автор виокремлює та надає характеристику такому 

методу конституціоналізації як «інтерпретаційна (правотлумачна) 

конституціоналізація». При цьому дисертантка наголошує, що «поряд із
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офіційним суб’єктом (конституційним судом) правотлумачну 

(інтерпретаційну) діяльність здійснюють й інші учасники процесу 

конституціоналізації, зокрема суди загальної юрисдикції шляхом судового 

нормоконтролю» (стор. 127 дисертації). Думається, що цей висновок потребує 

додаткового обґрунтування та пояснення. Так, по-перше, є незрозумілим, які 

«інші учасники процесу конституціоналізації» та в якій формі, і якими 

способами здійснюють таку «інтерпретаційну (правотлумачну) 

конституціоналізацію». По-друге, спірною є авторська позиція, що суди 

здійснюють правотлумачну (інтерпретаційну) діяльність «шляхом судового 

нормоконтролю» у контексті «інтерпретаційної (правотлумачної) 

конституціоналізації», результатом якої, за авторською позицією, має бути 

«перетворення Основного Закону шляхом його нетекстуальної модифікації, 

тобто суттєвої зміни сенсу деяких конституційних приписів без внесення змін 

до його тексту» (стор. 126 дисертації). Думається, що досягнення такого 

результату є можливим тільки через офіційну інтерпретаційну діяльність 

органом конституційної юрисдикції.

По-п’яте, на підставі дослідження конституційно-правового 

забезпечення асоціації та подальшої європейської інтеграції України (у розділі 

З дисертації) автором зроблено висновок, що «зміна тексту Конституції 

України, будучи новим базовим фактором конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС, не зводиться лише до формальної конституційної 

легалізації та не вичерпується реформуванням системи правосуддя (зокрема, 

очікує свого продовження конституційна реформа щодо децентралізації влади 

та реорганізації місцевого самоврядування в Україні)» (стор. 366 дисертації). 

Слід погодитися з тим, що конституціоналізація асоціації України з ЄС не 

зводиться тільки до конституційного реформування системи правосуддя. 

Проте, не можна погодитися з тим, що цей процес має бути продовжено тільки
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реформою децентралізації та реорганізації місцевого самоврядування, як це 

виокремлюється у наведеному висновку. Адже, важливими напрямками 

конституційно-правового забезпечення асоціації та подальшої європейської 

інтеграції України, що на часі, є зміцнення всіх форм демократії, 

конституціоналізація громадянського суспільства, удосконалення 

конституційної системи прав і свобод людини, європеїзація конституційного 

ладу України на основі таких засад як демократія, верховенство права, 

універсальність і єдність прав людини та основоположних свобод, повага до 

людської гідності, принципи рівності та солідарності, повага до принципів 

Статуту ООН та міжнародного права, що відомі як «європейські стандарти». 

Думається, що саме ці стандарти мають бути орієнтирами

конституціоналізації, що розглядається.

Разом з тим, висловлені зауваження, запитання та пропозиції мають 

здебільшого дискусійний характер і не знижують загальної позитивної оцінки 

дисертаційного дослідження О. В. Стрєльцової.

Опубліковані наукові праці повністю відображають зміст наукових 

положень, висновків та рекомендацій, обґрунтованих у дисертаційному 

дослідженні. Автореферат дисертації повно та адекватно відтворює основні 

положення та висновки самої дисертації -  їх основні положення є 

ідентичними.

Дисертація та її автореферат виконані з дотриманням вимог сучасного 

українського ділового мовлення. Наукові положення, пропозиції та висновки 

дисертації викладені юридично грамотно, чітко та послідовно.

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю, 

науковою та практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 

оформленням дисертація О.В. Стрєльцової на тему: «Конституціоналізація
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процесу асоціації України з Європейським Союзом» відповідає всім вимогам, 

що висуваються до докторських дисертацій і встановлені пунктами 9, 10, 12 та 

13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що дисертація 

О.В. Стрєльцової на тему: «Конституціоналізація процесу асоціації України з 

Європейським Союзом» є завершеною кваліфікаційною працею, в якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності розв’язують 

важливу наукову проблему у формі виробленої цілісної теорії, а автор цієї 

дисертації -  Стрєльцова Ольга Вікторівна, за результатами публічного захисту 

в установленому порядку, заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право; 

муніципальне право.

Офіційний опонент -
доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри загальнотеоретичної юриспруденції,
конституційного та адміністративного права
Київського інституту
інтелектуальної власності та права
Національного унівенситету

Відділ діловодства та архіву 
тійського національного університету

>........ ; Т л - л г ч п в л  ПІ&гзисшгґЗТараса ШевченкаШевченка

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


ВІДЗИВ

офіційного опонента доктора юриднчниж аук, щрофееора М.О. БаЙмуратова на 

дисертацію СТРЄЛЬЦОВОЇ ОЛЬГИ ВІКТОРІВНИ на тему: «Конституціона-лізація 

процесу асоціації України з Європейським Сою; ом», поданої на обуття наукового 

ступеня доктора юридичних наук з спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; 

муніципальне право

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Треба погодитись з автором 

дисертації в тому, що здобуття Україною незалежності, ухвалення її Конституції та 

євроатлантичні намагання нашої держави, не тільки засвідчило приєднання України до 

загальновизнаних демократичних цінностей конституційного рівня, фундаментальне 

значення серед яких має доктрина конституціоналізму, а й детермінувало складні 

багатогранні та різнорівневі процеси інтеграції, адаптації та конституціоналізації 

європейських цінностей і принципів у національну правову систему. І хоча практичні 

спроби «приживити» європейські політико-правові демократичні стандарти не завжди 

мали очікувані результати, їх проголошення і закріплення на конституційному рівні 

стало визначальним для конституціоналізації та конституційного реформування 

національної правової системи, що перманентно триває вже кілька десятиліть.

Тому тема дисертаційного дослідження Стрєльцової Ольги Вікторівни, що 

присвячена конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, є не тільки новаторським, 

а й актуальним з доктринальних та праксеологічних позицій, бо досліджує вельми складні 

та суперечливі системні синергічно-антагоністичні процеси впливу національного 

конституційного права держави на іншу, фактично нову, не міжнародно-правову, а якісно 

інноваційну систему європейського права, точніше, права ЄС, що виникає як результат 

інтеграційно-комунікаційної взаємодії держав-членів ЄС в умовах правової глобалізації -  

бо забезпечення процесу асоціації та подальшої європейської інтеграції України на 

найвищому -  конституційно-правовому рівні можливо лише у разі конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС, шляхом включення його цілей і завдань безпосередньо в 

контекст конституційної реформи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри конституційного права

Відділ діловодства та архіву
Київського національного університету 

шею Тараса. Шййчйнуя '
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юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 

рамках бюджетних тем «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. до 31 

грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на період з 1 січня 2016 р. до 31 

грудня 2020 р. Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 4 від 22 грудня 2014 року).

Мета і завдання дослідження визначено ясно і чітко. Метою дисертаційної 

роботи є розроблення цілісної теоретичної концепції конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС з урахуванням зарубіжного досвіду, та вироблення пропозицій 
щодо вдосконалення конституційного забезпечення та практики реалізації цього процесу.

Для досягнення поставленої мети автором визначено такі основні завдання, що 

дійсно мають телеологічно обґрунтований та профільний характер і спрямовані на 

отримання позитивного наукового результату, а саме: а) опрацювати існуючі 

доктринальні підходи до розуміння категорії «конституціоналізація» та сформулювати її 

дефініцію; б) сформувати методологічну основу для аналізу процесу конституціоналізації 

асоціації України з ЄС; в) розкрити сутнісні риси конституціоналізації національної 

правової системи; визначити і охарактеризувати структурно-змістовний механізм 

конституціоналізації; г) висвітлити наднаціональний аспект доктринального 

обґрунтування категорії «конституціоналізація»; г’) з’ясувати правову природу і 

особливості угод про асоціацію між ЄС і третіми країнами та виявити їх вплив на 

конституціоналізацію національних правопорядків; д) охарактеризувати Угоду про 

асоціацію між Україною та ЄС і визначити її місце в системі джерел конституційного 

права України; е) проаналізувати конституціоналізацію асоціативних відносин між 

Україною та ЄС як складову конституційної реформи в Україні; є) обґрунтувати 

змістовний аспект конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС; ж) висвітлити 

імплементаційний аспект конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС; з) 

охарактеризувати механізм конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, зокрема 

його правову та організаційну складові.
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Автором дисертаційного дослідження вдало та чітко визначено об’єкт та предмет 

дослідження. Так, об’єктом дослідження визначено суспільні відносини, що охоплюють 

процеси конституціоналізації вітчизняної правової системи і сучасних державотворчих 

явищ в Україні в контексті європейської інтеграції; а предметом дослідження -  

конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС.

Методи дослідження. Дисертаційне дослідження володіє досить солідною 

методологічною базою, яку складає сукупність філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів, які забезпечили об’єктивний аналіз 

досліджуваного предмета. У підсумку це дозволило автору виокремити проблематику, 

визначити її межі та характерологічні критерії та ознаки, розкрити всю складність 

феноменологічного потенціалу процесу конституціоналізації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дисертація є першим 

в українській правовій науці монографічним дослідженням, присвяченим обґрунтуванню 

концептуальних засад конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС. До основних 

положень, висновків та пропозицій, які конкретизують новизну одержаних результатів і 

виносяться вперше на захист, належать такі:

-  встановлено, що сутність конституціоналізації правової системи виявляється у 

таких її основних рисах: І) у телеологічній спрямованості на забезпечення практичного 

аспекту реалізації взаємозв’язку між конституцією і конституціоналізмом; 2) в 

онтологічній приналежності до певної парадигми конституціоналізму, зумовленості її 

базовими принципами та межами; 3) у динамізмі та перманентності дії, що розкриваються 

в забезпеченні постійного «кругообігу» конституційно-правової матерії, її об’єктиву ванні 

та конкретизації на всіх рівнях та в усіх структурних компонентах правової системи з 

метою інтеграційного та гармонізаційного впливу на них; 4) в обумовленості процесу 

конституціоналізації факторами об’єктивного та суб’єктивного характеру, а також 

політико-правовими параметрами і соціальним контекстом;

-  на підставі комплексного критерію, який включає суб’єкта, мету, об’єкт 

конституціоналізації та її часову послідовність, виокремлено два основні види 

конституціоналізації національної правової системи: первинну (установчу) і вторинну; 

визначено, що первинна (установча) конституціоналізація може розумітись, по-перше, у 

широкому значенні як процес утворення (конституювання) держави та її правопорядку за 

допомогою та на підставі конституції, та по-друге, у вузькому значенні (за наявності вже
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утвореної держави та діючої конституції) як розширення предмета конституційно- 

правового регулювання, включення до нього нових об’єктів через юридичну 

інституціоналізацію в тексті Основного Закону найбільш важливих і актуальних сфер 

суспільного життя;
-  на прикладі правопорядку ЄС проаналізовано наднаціональний вимір процесів 

конституціоналізації та обґрунтована інструментальна роль угод про асоціацію як засобу 

впливу ЄС на конституціоналізацію правопорядків третіх країн, що виявляється у виборі 

пріоритетів внутрішньодержавного конституційного розвитку асоційованої країни та 

напрямів реформування її політичної, соціально-економічної і правової систем;

-  доведено, що ефективність процесу конституціоналізації асоціативних відносин 

між Україною та ЄС напряму залежить від включення цілей і зобов’язань, які взяла на себе 

Україна, підписавши Угоду про асоціацію, безпосередньо у контекст конституційної 

реформи; аргументовано, що конституціоналізація асоціації України з ЄС є фактором, 
здатним задати конструктивний вектор національному процесу конституційного 

реформування, спрямувати його на розвиток суспільства і держави, сприяти формуванню 

проєвропейської ідеології конституційних змін;

-  обґрунтовано, що первинна (установча) конституціоналізація процесу асоціації 

України з ЄС має два аспекти: змістовний та імплементаційний; змістовна 

конституціоналізація передбачає наближення змістовних і сутнісних засад Конституції 

України до стандартів європейського конституціоналізму, інтегрування його цінностей і 

принципів у національну конституційну систему; імплементаційна конституціоналізація 

полягає у цілеспрямованому формуванні конституційних передумов для впровадження 

положень Угоди про асоціацію до вітчизняних систем права і законодавства;

-  аргументовано, що вторинна конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС 

полягає у багаторівневій деталізації положень Конституції України з метою імплементації 

Угоди про асоціацію до національного правопорядку і здійснюється шляхом 

конкретизуючої (правотворчої), інтерпретаційної (правотлумачної) та правозастосовної 

діяльності уповноважених органів публічної влади;

-  обґрунтовано, що конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС 

здійснюється за допомогою особливого механізму, який охоплює сукупність засобів, 

методів і способів, спрямованих на юридичну формалізацію цілей і зобов’язань України за 

Угодою про асоціацію, шляхом включення їх у сферу конституційно-правового

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


регулювання з наступним послідовним вираженням нормативного змісту Конституції 

України в поточному законодавстві, а також створенням організаційних засад для їх 

втілення у ході національної конституційної реформи;

-  аргументовано необхідність ревізії та суттєвого оновлення законодавчих засад, які 

забезпечують загальний процес адаптації законодавства України до acquis ЄС як 

визначальної складової правового механізму конституціоналізації асоціативних відносин 

України та ЄС; визначено, що положення Закону України «Про Загальнодержавну 

програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

2004 р. та відповідних підзаконних нормативно-правових актів ухвалювалися на 

виконання положень УПС, що значно ускладнює приведення вітчизняного галузевого 

законодавства у відповідність до правових стандартів Союзу, тому формування правової 

бази з питань адаптації українського законодавства до acquis ЄС має відбуватися на нових 

концептуальних засадах, які відповідатимуть сучасному формату відносин сторін у світлі 
набуття чинності Угодою про асоціацію;

-  встановлено, що організаційний механізм конституціоналізації процесу асоціації 

України з ЄС включає інституційну, функціональну та процедурну складові; інституційну 

складову утворює система органів публічної влади, задіяних у забезпеченні процесу 

асоціації та подальшої європейської інтеграції України; функціональна складова 

передбачає наділення таких органів повноваженнями з проведення комплексу заходів 

організаційно-забезпечувального характеру з метою оптимізації конституціоналізаційного 

процесу за всіма його напрямами; процедурна складова встановлює чітку регламентацію 

на законодавчому рівні усіх процедурних аспектів проведення таких заходів;

-  встановлено, що провідним суб’єктом інтерпретаційної конституціоналізації 

асоціації України з ЄС є Конституційний Суд України, оскільки саме на нього 

покладається завдання вироблення конституційно-правової політики щодо імплементації 

положень Угоди про асоціацію до національного правопорядку, яка відображатиме 

концептуальний підхід держави стосовно подальшого курсу на європейську інтеграцію 

при збереженні національної ідентичності та посиленні наголосу на дотриманні 

національних інтересів.

Заслуговують на суттєву увагу авторські положення, що удосконалюють 

досліджувану проблематику та поглиблюють її актуальність, надаючи подальшого 
розвитку.
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Практичне значення одержаних результатів є досить важливим, воно полягає у 

тому, що сформульовані в дисертації положення, пропозиції та висновки можуть бути 

використані:

- у  науково-дослідній діяльност і -  для подальших доктринальних розробок 

теоретико-методологічних та практичних аспектів конституціоналізації правової системи 

загалом та конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС як важливої 

складової процесу національного конституційного розвитку;

- у  нормопроект ній та правот ворчій діяльност і -  для вдосконалення 

конституційно-правового регулювання та розвитку національного законодавства у сфері 

забезпечення європейської інтеграції України та адаптації вітчизняних правових актів до 

acquis ЄС (Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, 

довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 28 листопада 

2017 р.; Міністерство юстиції України, акт впровадження результатів дисертації від 

16 листопада 2017 р. № 11842/1.3/33-17);

- у  правозаст осуванні -  створення наукової концепції конституціоналізації 

асоціативних відносин України та ЄС може бути використано при оптимізації 

організаційно-правового забезпечення процесу асоціації та впровадження європейських 

правових стандартів у вітчизняну юридичну практику;

- у  навчальному процесі -  під час підготовки робочих програм, навчально- 

методичних матеріалів, навчальних посібників із конституційного права України, 

порівняльного конституційного права, міжнародного права, європейського права, права 

Європейського Союзу, спеціальних курсів, пов’язаних із тематикою конституціоналізації 

національної правової системи, а також при викладанні дисциплін «Конституційне право 

України», «Виборче право України», «Міжнародне право» (акт впровадження Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 13 листопада 2017 р.).

Апробація результатів дисертації є досить солідною. Основні положення 

дисертаційного дослідження викладено в індивідуальній монографії, семи розділах у 

колективних монографіях, двох розділах у науковій доповіді, двох розділах у наукових 

записках, двох розділах до навчальних посібників, у ЗО наукових статтях, серед яких 

25 статей опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях (у тому числі 5 - у  
виданнях іноземних держав та 5 -  у виданнях, які включені до міжнародних
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наукометричних баз), у 25 статтях до енциклопедичних видань, у 15 тезах доповідей та 

повідомлень на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Структура роботи. В контексті архітектоніки дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, що об’єднують одинадцять підрозділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (581 найменування). Загальний обсяг 

дисертаційної роботи становить 501 сторінку, із них основного тексту -  404 сторінки.

Вступ до дисертації містить обґрунтування актуальності теми дослідження, 

визначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, сформульовано 

об’єкт і предмет, мету і завдання дослідження, його методологічну, теоретичну й 

емпіричну базу, визначено наукову новизну одержаних результатів, встановлено 

практичне значення одержаних результатів та особистий внесок здобувана, наведено дані 

щодо апробації результатів дисертації і публікацій, структури та обсягу дисертаційного 

дослідження.
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади дослідження феномену 

конституціоналізації містить дослідження найважливіших доктринально-нормативних 

підходів до визначення самої проблематики дослідження, а саме концепту 

«конституціоналізації» та методологічного інструментарію його дослідження; сутнісних 

характеристик конституціоналізації національної правової системи; структурно- 

змістовного механізму конституціоналізації.

Розділ 2. Наднаціональний вимір процесів конституціоналізації (на прикладі 

правопорядку Європейського Союзу) носить прикладний, але й визначальний 

конституюючий характер, бо дозволяє через призму права ЄС дослідити наднаціональний 

аспект доктринального обґрунтування категорії «конституціоналізація», а також визначити 

правову природу угод про асоціацію та їх вплив на конституціоналізацію правопорядків 

країн -  партнерів Європейського Союзу.

Розділ 3. Конституційно-правове забезпечення асоціації та подальшої 
європейської інтеграції України присвячений основоположним аспектам розвитку 

національної системи права, бо досліджує Угоду про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом та визначає її місце в системі джерел конституційного права 

України. Крім того, автор розглядає в досить незвичному аспекті процес 

конституціоналізації асоціативних відносин між Україною та Європейським Союзом як 

складову багатоаспектної конституційної реформи в Україні. А розкриття змістовної

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


характеристики конституціоналізації процесу асоціації України з Європейським Союзом 

супроводжується низкою відповідних новел з позицій революційного оновлення 

національного конституційного права. В цьому процесі важливу роль відіграє 

характеристика імплементаційної конституціоналізації процесу асоціації України з 

Європейським Союзом.

Розділ 4. Механізм конституціоналізації процесу асоціації України з 
Європейським Союзом та питання його вдосконалення присвячений аналізу двох 

найважливіших питань: по-перше, формуванню механізму такої імплементації, а, по-друге, 

питанням удосконалення зазначеного механізму. В контексті зазначеного підходу автор 

досліджує адаптацію національного законодавства до «acquis» ЄЄ як визначальну 

складову правового механізму конституціоналізації процесу асоціації України з 

Європейським Союзом, а також організаційний механізм забезпечення асоціації України з 
Європейським Союзом.

Кожний з розділів супроводжується відповідними висновками (хоча по новим 

вимогам до структури дисертаційного дослідження це не є обов’язковим), що містять 

важливі висновки, які володіють концептуальним і методологічним потенціалом.

Загальні висновки, що виступають квінтесенцією зазначених вище висновків, є 

доктринально і нормативно обґрунтованими та мають велике значення для формування та 

розвитку сучасної теорії національного конституційного права, що розвивається в умовах 

глобалізації та міждержавної інтеграції.

Ознайомлення з дисертацією О.В. Стрельцової дає змогу обґрунтовано 

стверджувати, що ми маємо справу з серйозним та кваліфікованим дослідником, який 

володіє великим блоком сучасних знань з найсуттєвіших питань та проблем національного 

конституційного права, міжнародного публічного права, європейського права, права ЄЄ. 

Крім того, стиль викладення положень дослідження свідчить про те, що автор дуже гарно 

володіє методологією юридичного пізнання, законами і методами формальної логіки, він 

вміє вибудовувати складні теоретичні конструкції, підкріпляти їх відповідним 

доктринальним наповненням, робити наскрізні та загальні висновки, що є доброякісними з 

позицій науки конституційного права та законів існування, функціонування та розвитку 

національної правової системи.

Враховуючи особливу складність теоретичної матерії та відповідну непослідовність 

в нормативно-правовому супроводженні профільної проблематики, автору належить
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пріоритет у системному та чіткому викладенні важливіших проблем у виборі напрямків 

розвитку сучасного національного конституціоналізму, у визначенні перспективних 

напрямків розвитку теорії та практики національного конституційного будівництва. І це 

треба визнати як в якості її наукового пріоритету так й в сфері солідного обґрунтування 

такого пріоритету.

Разом з тим, виходячи з того, що дисертаційне дослідження має за мету розгляд дуже 

суперечливих, а й іноді й суто складних теоретичних проблем, воно має відповідні 

недоліки, врахування яких сприяло б підвищенню наукового рівня дослідження та його 

сприйняттю у більш логічному та логістичному розумінні та вдосконаленні його 

«дорожньої карти»:

1. По-перше, й це торкається суто теоретико-методологічного розуміння дослідження, 

автор мав би особливо акцентувати увагу на тому, що проблема конституціоналізації 

носить дихотомічний характер: з одного боку, вона виникає завдяки рецепції міжнародною 
спільнотою надбань національного конституційного права, коли міжнародне право та 

європейське право, одним з видів якого й є право ЄС, запозичує в національному 

конституційному блоці основоположні принципи правової демократичної державності 

(суверенітет, демократія, права людини, місцеве самоврядування тощо) та вводить їх в 

міжнародно-правовий масив через міжнародні договори; з іншого боку -  міжнародне 

право починає впливати на держави-члени міжнародного чи регіонального співтовариства 

через міжнародно-правові зобов’язання держав, що ними взяті в рамках підписаних 

міжнародно-правових договорів. І тільки потім виникає феномен конституціоналізації як 

проблема пристосування міжнародно-правових зобов’язань держави та вбудовування їх в 

національне конституційне право. Таким чином, на нашу думку, виникає відповідне коло з 

обороту правових норм, з «подвійним» домінуванням конституційного права: у першому 

випадку -  в момент сприйняття його міжнародним правом; у другому -  після повернення 

норм міжнародного права, що були прийняті через призму конституційного права держав, 

в національне конституційне право через конституціоналізацію. Звідсіля можна 

стверджувати, що має місце подвійна конституціоналізація, з одного боку міжнародного 

права; а з іншого боку через достатній «заряд» інтернаціоналізації -  й національного 

конституційного права. Причому в цей момент процеси конституціоналізації та 
інтернаціоналізації практично співпадають. Як автор відноситься до такої доктринальної 

схеми?
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2. Розглядаючи зазначену вище тенденцію, слід було б більш глибше дослідити 

правову глобалізацію як основоположну тенденцію в рамках якої починаються зазначені 

процеси конституціоналізації.

3. На нашу думку, дослідження отримало б більш глибоке своє обґрунтування, якщо 

б його автор дослідив феноменологію конституціоналізації як важливий прояв, й навіть 

тенденцію, глобального конституціоналізму та як причину і наслідок зародження 

глобального конституційного права.

4. На нашу думку, феноменологія конституціоналізації має глибинні комунікативні 

зв’язки з конституційною психологією, яка є важливою складовою частиною 

конституціоналізму, та недоліки розвитку якої, чи неврахування якої, й є основоположною 

причиною формування суб’єктивного критерію в деструкції національного механізму 

конституціоналізації (особливо в Україні).

5. Вважаємо, що сформульоване авторське визначення поняття конституціоналізації 
правової системи, під якою пропонується розуміти здійснюваний на засадах 

конституціоналізму перманентний процес конституційного оформлення (юридичної 

інституціоналізації) найбільш значущих суспільних відносин та ціннісних установок з 

метою подальшої об’єктивації конституційних цінностей, принципів і норм у всі 

структурні компоненти правової системи -  страждає відповідною неповнотою та 

дефектністю, так як, по-перше, є занадто широким у своєму визначенні, що виходить за 

рамки дослідження; по-друге, не володіє суб’єктною основою, так як не вказано 

спеціального суб’єкта, по-третє, викликає занепокій вживання терміносистеми 

«перманентний процес конституційного оформлення», що може свідчити про відповідну 

хаотичність цього процесу. Правда, використання поряд з цією терміносистемою іншої -  

«юридичної інституціоналізації», з одного боку пояснює телеологічну та технологічну 

сторону цього процесу конституціоналізації, але з іншого, на наш погляд, безпідставно 

розширює її рамки, бо будь-яка юридична інституціоналізація буде вважатися 

конституціоналізацією.

6. Розмірковуючи у підрозділі 2.2. дисертації про те, що перспективи встановлення 

привілейованих асоціативних відносин із ЄС стають дієвим каталізатором необхідних 

конституційно-правових перетворень у країнах-партнерах, фактором 

конституціоналізації їх внутрішнього правопорядку та модернізації національної 

правової системи відповідно до європейських стандартів фактично на засадах
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використання принципів кондиціональності та еволюціональності, які європеїзують 

зазначені країни, передбачаючи поступове поглиблення ступеня взаємодії між сторонами 

у разі виконання визначених угодою умов -  автор повинен був зробити особливий акцент 

на об’єктивні труднощі, що виникають в цьому процесі завдяки не тільки об’єктивним, а 

й суб’єктивним причинам, що веде до відповідної непослідовності, алогічності, 

фрагментарності в реалізації вказаних принципів.

Разом з тим, ще раз зазначимо, що наведені зауваження торкаються передусім 

підвищення наукового рівня дослідження та не впливають негативно на його дуже 

позитивне сприйняття як дослідження, в якому вирішено важливіші наукові та 

праксеологічні питання і проблеми розвитку фактично нової сфери національної теорії 

конституційного права України.

Автореферат дисертації фактично співпадає з положеннями дисертаційного 

дослідження.
Резюмуючи, можна дійти висновку, що дисертація Стрєльцової Ольги Вікторівни на 

тему: «Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом», 

відповідає спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук з названої 

спеціальності.

Офіційний опонент

головний науковий консультант

Інституту законодавства Верховної Ради України,
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До спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.04
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64

ВІДГУК
офіційного опонента

на дисертацію Стрєльцової Ольги Вікторівни
«Конституціоналізація процесу асоціації України з Європейським Союзом», 

подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне право

Вивчення тексту дисертаційного дослідження, автореферату та наукових 

праць здобувана, опублікованих за обраною темою, дають підстави зробити 

наступний висновок.

Актуальність і значущість теми дисертаційного дослідження зумовлена, 

з одного боку, необхідністю теоретичної розробки і доповнення існуючої 

доктринальної бази щодо сутності й структурно-змістовного механізму 

конституціоналізації, а з іншого -  потребою концептуального осмислення 

проблем асоціативних відносин між Україною та Європейським Союзом у 

контексті конституційної реформи та конституційно-правового забезпечення 

подальшої європейської інтеграції України.

Слід відзначити, що дослідження процесів конституціоналізації тих чи 

інших суспільних явищ стали одним із трендів пострадянської правової науки. 

Так, Р. У. Айбазов розглядає конституціоналізацію державного та 

муніципального управління, Г. Г. Арутюнян звертає увагу на загальнотеоретичні 

аспекти конституціоналізації суспільних відносин, М. О. Баймуратов і 

Ю. О. Волошин досліджують питання конституціоналізації міжнародного права 

та міжнародно-правових інститутів, О. В. Борисову цікавлять проблеми 

конституціоналізації податкового права, І. М. Вишнєвецька звертає увагу на 

конституціоналізацію кримінально-правової практики, Є. В. Герасимова 

розглядає роль Конституційного Суду в процесах конституціоналізації галузевого 

законодавства, А. А. Джагарян звертає ' ' цію державного

Київського національного університету 
імені Т8пяг.а Шйачйнка
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2

контролю, Н. І. Долідзе аналізує конституціоналізацію діяльності політичних 

партій, С. С. Квач намагається розкрити особливості та основні складові процесу 

конституціоналізації права, А. В. Кочетков визначає специфіку 

конституціоналізації державної молодіжної політики, І, О. Кравець розглядає 

конституціоналізацію як елемент сучасного конституціоналізму, О. А. Османов 

розкриває процеси конституціоналізації цивільного права, Т. С. Подорожна 

з’ясовує загальні закономірності конституціоналізації правового порядку і 

правової системи тощо. В умовах проголошення державного курсу на 

євроінтеграцію дедалі більше науковців звертаються до проблем

конституціоналізації самого Євросоюзу та його відносин із третіми країнами. 

Зокрема, К. Ю. Голуб з’ясовує генезис процесу конституціоналізації 

європейського права в рішеннях Суду ЄС, М. Ю. Квашевніков розкриває сутність 

і зміст конституціоналізації ЄС, М. В. Савчин звертається до проблем 

конституціоналізації глобального права та супранаціональної влади.

Конституціоналізацію процесу європейської інтеграції України на 

дисертаційному рівні вперше розкрила Я.В. Чернопищук (Одеса, 2012). Втім з 

1 вересня 2017 р. набула чинності Угода про асоціацію між Європейським 

Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами- 

членами, з одного боку, і Україною, з іншого боку (далі -  Угода про асоціацію), 

що поставило на порядок денний проблему обґрунтування концептуальних засад 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС. За даних умов дисертаційне 

дослідження О.В. Стрєльцової є своєчасним, актуальним і важливим для 

вітчизняної конституційно-правової науки і практики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

кафедри конституційного права юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в рамках бюджетних тем 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

аспекти» (№ 11БФ042-01), яка досліджувалася на юридичному факультеті 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р.
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з

до 31 грудня 2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

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

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 

період з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2020 р. Тему дисертаційного дослідження 

затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 4 від 22 грудня 

2014 року).

Проведений аналіз дисертації О.В. Стрєльцової дозволяє стверджувати, що 

ця наукова робота має. точно й вичерпно визначений предмет і об’єкт 

дослідження, вивірену мету та завдання, ґрунтуються на сучасній методології 

конституційно-правових досліджень і надійній джерельній і емпіричній базі, має 

цілісний і завершений характер та виконана в монографічному стилі з дотримання 

вимог, що висуваються Міністерством науки і освіти щодо такого виду наукових 

робіт. Зокрема, слід відзначити прогностичний і водночас актуальний для 

сучасної нормотворчої та гіравозастосовчої діяльності характер висновків і 

положень рецензованої роботи.

Запорукою успішного проведення дослідження О.В. Стрєльцовою проблем 

конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС слід вважати і його вдало 

обраний методологічний інструментарій. Дисертантці, як на наш погляд, вдалося 

повно й змістовно використати потенціал філософських, загальнонаукових і 

спеціально-юридичних методологічних принципів і підходів для того, щоб 

дослідити конституційно-правову природу даного явища, динаміку його 

розгортання, а також проблеми формування відповідного механізму його 

реалізації в Україні.
Дисертаційне дослідження спирається на належну джерельну та емпіричну 

базу. Зокрема, при підготовці дисертації О.В. Стрельцова використала значну 

кількість наукових джерел (581 найменування), у т. ч. й надрукованих за 

кордоном. Нормативну базу дослідження становлять Конституція, закони і 

підзаконні нормативно-правові акти України та держав-членів ЄС, установчі 

договори та правові акти інститутів ЄС. Емпіричною базою дослідження є
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рішення Конституційного Суду України та матеріали судової практики 

Верховного Суду, прецедентна практика Суду ЄС, звіти органів державної влади 

та аналітичні огляди національних соціологічних установ, офіційні статистичні 

дані з досліджуваної проблематики.

Загальна структура роботи в цілому є логічною, послідовною, 

раціональною, обґрунтованою предметом, метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, що поділяються на 

11 підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел.

Загальна характеристика змісту дисертаційного дослідження.
У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, ступінь її 

наукової розробленості, визначаються об’єкт, предмет, мета і задачі роботи, її 

методологічна основа та науковознавча база, а також основні положення, що 

виносяться на захист, підкреслюється наукова новизна та практичне значення 

отриманих результатів дослідження.

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження феномену 

конституціоналізації», що складається з трьох підрозділів, розглянуто концепт 

«конституціоналізації» та методологію його дослідження, а також висвітлено 

сутнісні та змістовні характеристики конституціоналізації національної правової 

системи.
Натомість розділ 2 «Наднаціональний вимір процесів конституціоналізації 

(на прикладі правопорядку Європейського Союзу)» складається з двох 

підрозділів, у яких досліджуються наднаціональний аспект доктринального 

обґрунтування категорії «конституціоналізація», а також правова природа угод 

про асоціацію та їх вплив на конституціоналізацію правопорядків 

країн -  партнерів ЄС.
У межах розділу 3 «Конституційно-правове забезпечення асоціації та 

подальшої європейської інтеграції України», що складається з чотирьох 

підрозділів, здійснено аналіз Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та 

визначено її місце в системі джерел конституційного права України, досліджено
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процес конституціоналізації асоціативних відносин України-ЄС як складової 

вітчизняної конституційної реформи, а також надано розгорнуту характеристику 

змістовного та імплементаційного аспектів цього процесу.

Нарешті, у розділі 4 «Механізм конституціоналізації процесу асоціації 

України з Європейським Союзом та питання його вдосконалення» складається 

з двох підрозділів, присвячених дослідженню адаптації національного 

законодавства до «acquis» ЄС та організаційного механізму забезпечення 

асоціації України з ЄС як важливих складових процесу конституціоналізації.

Загалом, дисертація, яка виконана у формі спеціально підготовленого 

рукопису, і автореферат, що відображає найбільш суттєві і принципові положення 

дисертації, становлять цілісне і професійно оформлене дослідження широкого 

кола взаємопов’язаних наукових проблем щодо формування системи 

доктринальних знань про засади конституціоналізації асоціації України з ЄС, що 

розширює та поглиблює уявлення про сутність і правову природу цього процесу, 

концептуальні основи його здійснення, особливості та закономірності перебігу, 

складові успішної реалізації.

Вдало обрана тематика дисертаційного дослідження, коректно 

сформульовані мета і завдання, оптимально підібрана джерельна та емпірична 

база, а також послідовність і цілеспрямованість дослідження концептуальних 

проблем конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС дозволили 

О.В. Стрєльцовій сформувати низку висновків, положень і пропозицій, які 

вбачаються важливими для конституційної теорії та практики. Серед них слід 

відзначити наступні наукові здобутки дисертанта:

-  встановлено, що сутність конституціоналізації правової системи 

виявляється у таких її основних рисах: 1)у телеологічній спрямованості на 

забезпечення практичного аспекту реалізації взаємозв’язку між конституцією і 

конституціоналізмом; 2) в онтологічній приналежності до певної парадигми 

конституціоналізму, зумовленості її базовими принципами та межами; 3) у 

динамізмі та перманентності дії, що розкриваються в забезпеченні постійного 

«кругообігу» конституційно-правової матерії, її об’єктиву ванні та конкретизації
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на всіх рівнях та в усіх структурних компонентах правової системи з метою 

інтеграційного та гармонізаційного впливу на них; 4) в обумовленості процесу 

конституціоналізації факторами об’єктивного та суб’єктивного характеру, а 

також політико-правовими параметрами і соціальним контекстом;

-  на підставі комплексного критерію, який включає суб’єкта, мету, об’єкт 

конституціоналізації та її часову послідовність, виокремлено два основні види 

конституціоналізації національної правової системи: первинну (установчу) і 

вторинну; визначено, що первинна (установча) конституціоналізація може 

розумітись, по-перше, у широкому значенні як процес утворення

(конституювання) держави та її правопорядку за допомогою та на підставі 

конституції, та по-друге, у вузькому значенні (за наявності вже утвореної 

держави та діючої конституції) як розширення предмета конституційно- 

правового регулювання, включення до нього нових об’єктів через юридичну 

інституціоналізацію в тексті Основного Закону найбільш важливих і актуальних 

сфер суспільного життя;

-н а  прикладі правопорядку ЄС проаналізовано наднаціональний вимір 

процесів конституціоналізації та обґрунтована інструментальна роль угод про 

асоціацію як засобу впливу ЄС на конституціоналізацію правопорядків третіх 

країн, що виявляється у виборі пріоритетів внутрішньодержавного 

конституційного розвитку асоційованої країни та напрямів реформування її 

політичної, соціально-економічної і правової систем;

-доведено, що ефективність процесу конституціоналізації асоціативних 

відносин між Україною та ЄС напряму залежить від включення цілей і 

зобов’язань, які взяла на себе Україна, підписавши Угоду про асоціацію, 

безпосередньо у контекст конституційної реформи; аргументовано, що 

конституціоналізація асоціації України з ЄС є фактором, здатним задати 

конструктивний вектор національному процесу конституційного реформування, 

спрямувати його на розвиток суспільства і держави, сприяти формуванню 

проєвропейської ідеології конституційних змін;

-  обґрунтовано, що первинна (установча) конституціоналізація процесу
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асоціації України з ЄС має два аспекти: змістовний та імплементаційний; 

змістовна конституціоналізація передбачає наближення змістовних і сутнісних 

засад Конституції України до стандартів європейського конституціоналізму, 

інтегрування його цінностей і принципів у національну конституційну систему; 

імплементаційна конституціоналізація полягає у цілеспрямованому формуванні 

конституційних передумов для впровадження положень Угоди про асоціацію до 

вітчизняних систем права і законодавства;

-  аргументовано, що вторинна конституціоналізація процесу асоціації 

України з ЄС полягає у багаторівневій деталізації положень Конституції України 

з метою імплементації Угоди про асоціацію до національного правопорядку і 

здійснюється шляхом конкретизуючої (правотворчої), інтерпретаційної 

(правотлумачної) та правозастосовної діяльності уповноважених органів 

публічної влади;

-  обґрунтовано, що конституціоналізація процесу асоціації України з ЄС 

'здійснюється за допомогою особливого механізму, який охоплює сукупність 

засобів, методів і способів, спрямованих на юридичну формалізацію цілей і 

зобов’язань України за Угодою про асоціацію, шляхом включення їх у сферу 

конституційно-правового регулювання з наступним послідовним вираженням 

нормативного змісту Конституції України в поточному законодавстві, а також 

створенням організаційних засад для їх втілення у ході національної 

конституційної реформи;
-  аргументовано необхідність ревізії та суттєвого оновлення 

законодавчих засад, які забезпечують загальний процес адаптації 

законодавства України до acquis ЄС як визначальної складової правового 

механізму конституціоналізації асоціативних відносин України та ЄС; 

визначено, що положення Закону України «Про Загальнодержавну програму 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» 

2004 р. та відповідних підзаконних нормативно-правових актів ухвалювалися 

на виконання положень УПС, що значно ускладнює приведення вітчизняного 

галузевого законодавства у відповідність до правових стандартів Союзу, тому

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


8

формування правової бази з питань адаптації українського законодавства до 

acquis ЄС має відбуватися на нових концептуальних засадах, які 

відповідатимуть сучасному формату відносин сторін у світлі набуття чинності 

Угодою про асоціацію;

-встановлено, що організаційний механізм конституціоналізації процесу 

асоціації України з ЄС включає інституційну, функціональну та процедурну 

складові; інституційну складову утворює система органів публічної влади, 

задіяних у забезпеченні процесу асоціації та подальшої європейської інтеграції 

України; функціональна складова передбачає наділення таких органів 

повноваженнями з проведення комплексу заходів організаційно- 

забезпечувального характеру з метою оптимізації конституціоналізаційного 

процесу за всіма його напрямами; процедурна складова встановлює чітку 

регламентацію на законодавчому рівні усіх процедурних аспектів проведення 

таких заходів.

Заслуговують на увагу членів Конституційної Комісії, депутатського 

корпусу та широкого кола фахівців пропозиції дисертанта з пріоритетних 

напрямів удосконалення положень Конституції України щодо взаємодії 

національного та міжнародного права, зокрема такі як: 1) визначення в 

Основному Законі переваги (примату) належним чином імплементованих 

міжнародно-правових норм перед національним правом України (крім 

Конституції України, якій у національній правовій системі має належати 

безумовне верховенство і пріоритет); 2) врегулювання питання застосування в 

Україні інших джерел міжнародного права (передусім загальновизнаних 

принципів і норм міжнародного права, а також актів міжнародних організацій); 

3) конкретизація форм висловлення згоди на обов’язковість (способи 

імплементації) міжнародного договору для України; 4) визначення місця в 

ієрархії нормативно-правових актів міжнародних договорів України; 

5) розширення кола суб’єктів імплементації міжнародних договорів і відповідно 

врегулювання статусу та ієрархічності міжурядових і міжвідомчих договорів.

Основні положення, висновки і пропозиції дисертації були попередньо
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викладені в монографії «Конституціоналізація процесу асоціації України з 

Європейським Союзом: теорія та практика» (2017 р., 532 с.), ЗО наукових статтях, 

серед яких 25 статей опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях (у 

тому числі 5 - у  виданнях іноземних держав та 5 -  у виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), у 25 статтях до енциклопедичних видань, у 

15 тезах доповідей та повідомлень на міжнародних та всеукраїнських науково- 

практичних конференціях. Таким чином, результати винесеної на захист 

дисертаційної роботи отримали широке та всебічне висвітлення в наукових 

публікаціях.

У дисертації О.В. Стрєльцової міститься й низка інших висновків і 

пропозицій, що збагачують теорію та практику конституційного права новими 

ідеями у досліджуваній сфері.

Загалом слід відзначити, що рецензована дисертація відзначається 

належним науково-методологічним рівнем виконання, вмілим використанням 

сучасного науково-методологічного арсеналу, виваженістю й обґрунтованістю 

висновків, досить високою правовою культурою теоретичних побудов.

Разом із тим, дисертаційне дослідження О.В. Стрєльцової може слугувати 

предметом для ґрунтовних наукових дискусій. Зокрема, аналіз цієї роботи 

викликає низку запитань і зауважень. Зупинимося на них більш докладно.

1. Із тексту дисертації залишається незрозумілим, як запропоноване 

автором на с. 47 і 87 визначення конституціоналізації співвідноситься з чотирма 

підходами до розуміння конституціоналізації, описаними на с. 59-86. До того ж 

потребує додаткового обґрунтування визначення конституціоналізації як 

перманентного процесу, оскільки як свідчить вітчизняний та зарубіжний 

політико-правовий досвід, вона здійснюється не безперервно, а скоріше 

хвилеподібно, коли період накопичення нових рис переходить у період якісних 

перетворень, а може зазнавати і зворотних змін («деконституціоналізація»).

2. На наш погляд, при здійсненні періодизації процесів 

конституціоналізації як поширення теорії та практики конституціоналізму в 

контексті світового конституційного розвитку (с. 60-68) автор відхиляється від
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принципу об’єктивності, вдаючись до зайвої демонізації соціалістичного 

конституціоналізму, тим більш що формування тієї моделі, яку автор називає 

«ліберально-соціальною» відбувалося значною мірою під впливом соціалістичної 

конституційної моделі. Адже сам автор визнає, принаймні, що значний вплив на 

процес конституціоналізації соціальних, економічних та культурних прав людини 

мало їх закріплення у соціалістичних конституціях (с. 71). Не можна також 

забувати, що соціалістичний конституціоналізм широко представлений і в 

сучасному світі, про що свідчить звернення до конституцій Венесуели, В’єтнаму, 

КНДР, КНР, Куби, Лаосу, Нікарагуа, Шрі-Ланки та ін.

3. Характеризуючи принцип верховенства права ЄС як одну з 

найважливіших рис установчих договорів ЄС, дисертант стверджує, що цей 

принцип поширюється також на конституції держав-членів (с. 151) і посилається 

при цьому на два рішення (Case 11/70, internationale Handelsgesellschaft GmbH v. 

Einfuhr- und Vorratsstell für Getreide und Futtermittel [1970]. ECR1125; Joined 

"Cases 56, 58/64, Etablissement Consten S.a.R.L. and Grundig-Verkaufs-GmbH v. 

Commission [1966]. ECR 429). На наш погляд, таке твердження дисертанта є зайве 

категоричним, адже насправді, незважаючи на підвищену увагу Суду ЄС та 

включення його до Договору про заснування Конституції для Європи 2004 р., 

пропозиція про закріплення принципу верховенства в первинному праві не 

знайшла відображення в тексті Лісабонського договору. Ідея верховенства 

комунітарного права була зустрінута національними правозастосовцями без 

особливого ентузіазму. Особливо гостро конфлікт європейського та 

конституційного права позначився в таких країнах, як Греція, Італія, Німеччина і 

Польща, де принцип верховенства права ЄС зовсім неоднозначно тлумачиться 

органами конституційної юрисдикції. Достатньо пригадати підсумкове рішення 

Державної Ради Греції у справі Кацару проти ДИ.КА.ТСА 3458/1998, де фактично 

підтверджено верховенство комунітарного права над національним 

законодавством Греції, за винятком норм Конституції. Крім того, у названих 

державах отримала розвиток так звана «доктрина контрлімітів», згідно з якою 

підлягає перевірці конституційними судами: 1) несулеречність норм права ЄС
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фундаментальним конституційним правам; 2) дотримання принципу ultra vires 

(дотримання компетенції). Квінтесенція названої доктрини сформульована 

Федеральним Конституційним Судом Німеччини у рішенні від 29 травня 1974 р. 

по справі Solange І: «До тих пір поки недостатній рівень захисту буде зберігатися, 

Федеральний Конституційний Суд залишає за собою право здійснювати контроль 

над нормами європейського права, які можуть порушити фундаментальні права, 

гарантовані Конституцією».

4. Цілком погоджуючись із тезою автора про те, що сьогодні Україна 

фактично має трикратне нашарування сумнівів у легітимності Основного закону 

(с. 273), вважаємо, що його пропозиція щодо системних змін до Конституції і 

викладення її в новій редакції виглядає недостатньо конструктивною. Адже, як 

визнає сам дисертант, Україні доводиться проводити конституційну реформу за 

наявності значної кількості внутрішніх і зовнішніх чинників деструктивного 

порядку в умовах порушення її територіальної цілісності, перманентної 

політичної кризи, корупції, безсистемних спроб зупинити падіння економіки 

тощо. Більше того, з урахуванням вищеназваних деструктивних моментів, до яких 

додається відсутність спільного ідеолого-методологічного підходу до оновлення 

Основного Закону (про що яскраво свідчать результати роботи Конституційної 

Асамблеї та Конституційної Комісії), видається вельми сумнівним, що новий 

текст Конституції більшою мірою відповідатиме тим вимогам, що випливають з 

Угоди про асоціацію з ЄС.

5. Недостатньо коректною виглядає теза про те, що Конституційний Суд 

України «має виробити власну конституційно-правову політику щодо 

імплементації положень Угоди про асоціацію до національної правової системи», 

яка має «в концентрованому вигляді відображати концептуальний підхід держави 

щодо подальшого курсу на європейську інтеграцію» (с. 406), оскільки, з одного 

боку, суб’єктом визначення засад внутрішньої та зовнішньої політики в Україні є 

виключно Верховна Рада України (п. 5 ст. 85 Конституції України), а з іншого -  

Конституційний Суд не є політичним органом.
Водночас, висловлені нами зауваження та пропозиції щодо дисертаційної
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роботи О.В. Стрєльцової не применшують її позитивної оцінки, а окреслюють 

майбутні перспективні напрямки її досліджень у сфері конституціоналізації 

процесу асоціації України з ЄС.
Рецензоване дисертаційне дослідження є самостійним і завершеним, воно 

містить вирішення важливої наукової проблеми, що виявляється в обґрунтуванні 

цілісної концепції конституціоналізації процесу асоціації України з ЄС, продукує 

нові та корисні для конституційно-правової теорії та практики знання, а також 

містить актуальні пропозиції щодо вдосконалення Конституції та 

конституційного законодавства України в частині виконання зобов’язань, що 

випливають з Угоди про асоціацію з ЄС.

Отже, дисертація «Конституціоналізація процесу асоціації України з 

Європейським Союзом» виконана на належному теоретико-методологічному 

рівні й відповідає вимогам п. 10, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 

№ 567, а також Вимогам до оформлення дисертації, затвердженим 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 р. № 40, а її автор 

-  Стрєльцова Ольга Вікторівна -  заслуговує на присудження їй наукового ступеня 

доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; 

муніципальне право.

професор кафедри
конституційного і муніципального права 
юридичного факультету 
Харківського ЦЯ"'"нялкнпгп 
університету ІІУ 
доктор юридич

Офіційний опонент
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В.О. Серьогін
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