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Ознайомлення з текстом представленої на обговорення дисертації 

Носовець Вікторії Олексіївни дає підстави визначити її як доброякісну та 

актуальну для політичної науки. Здобувачка дослідила роль та прояви 

політичної толерантності на різних рівнях взаємодії, її концептуальні засади та 

інституціональні виміри, що нині є вельми актуальним.

Вибір теми є обґрунтованим, адже в сучасних умовах, коли відбуваються 

активні процеси демократизації політичних систем, політична толерантність 

виступає чинником забезпечення свободи та альтернативності політичного 

вибору. Толерантність створює умови для взаємодії між політичними силами та 

для існування ефективної опозиції, що є важливим чинником збалансованості 

влади, її комунікації з громадянським суспільством, а звідси, ефективного 

функціонування всієї політичної системи. Толерантність стає основою 

цивілізованої політичної конкуренції та, водночас, умовою збереження 

соціально-політичної стабільності. Дійсно, інститут толерантності відкриває 

простір для політичних ініціатив, новацій, сприяє розвитку політики як сфери, 

відображає рівень забезпечення громадянських прав і свобод тощо.

Можна погодитись з дисертанткою, що нині важливим є створення 

ефективної моделі та дієвих механізмів стримувань і противаг, узгодження 

різних політичних позицій для забезпечення ефективності політичної системи. 

Більш того, інститут політичної толерантності має великий потенціал як на 

державному, так і міжнародному рівнях.

київський
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



Безумовно, існує потреба у розробці практик реалізації політичної 

толерантності, обміну досвідом законодавчої та соціально-політичної 

діяльності, переосмислення політичного комунікативного дискурсу та пошуку 

механізмів універсальних парадигм політичної комунікації із збереженням 

сутнісних властивостей політики як конкурентної сфери.

Актуальність і обґрунтованість вибору теми підтверджується також тим, 

що дисертаційна робота є складовою комплексної наукової програми 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідницької теми філософського факультету «Філософсько- 

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства» 11 БФ04101.

Наукові положення, висновки і рекомендації, що представлені в 

дисертаційній роботі В. О. Носовець, є в достатній мірі обґрунтованими. їх 

теоретичним підґрунтям є наукові праці провідних як вітчизняних, так і 

зарубіжних фахівців, які присвячені вивченню різних аспектів політичної 

толерантності, компромісу, демократизації політичних відносин, розвитку 

політичної комунікації між різними суб’єктами політики. Авторкою 

опрацьовано достатня джерельна база, що нараховує 237 найменувань.

Ознайомлення зі змістом дисертації дає підстави стверджувати, що в ній 

чітко сформульовано актуальність теми, мету, наукові завдання, об’єкт і 

предмет дослідження. Належний рівень достовірності та обґрунтованості 

результатів дослідження В. О. Носовець забезпечується використанням 

комплексу загально-філософських, загальнонаукових і спеціальних методів. 

Зокрема, ціннісно-нормативний метод був застосований для висвітлення 

концептуальних підходів у осмисленні, фундаментального для розуміння як 

толерантності, так і компромісу; порівняльно-ретроспективний метод був 

використаний для здійснення аналізу концептуальних особливостей розуміння 

політичної толерантності у модерну та постмодерну добу; інституціональний



метод забезпечив можливість визначити інституційні форми політичної 

толерантності тощо.

Цілісність дослідження забезпечується належним структуруванням 

матеріалу дисертації, яке є логічним і таким, що відповідає меті та завданням 

дисертації. Відтак, метою роботи є дослідження концептуальних засад 

політичної толерантності та інституційних форм реалізації принципів 

політичної толерантності (стор. 2 автореф., стор. 16 дисер.). Визначені об’єкт і 

предмет дослідження, які відповідають обраній авторкою тематиці 

(стор. 2 автореф., стор. 17 дисер.).

Проведений В. О. Носоновець аналіз концептуальних засад, 

інституціональних вимірів політичної толерантності, її ролі та місця у розвитку 

сучасного українського суспільства дозволило авторці отримати ґрунтовні 

здобутки, які мають наукову теоретичну і практичну цінність.

У першому розділі дисертації здійснюється огляд джерел, використаних 

авторкою у процесі проведення дослідження, аналізується категоріальний 

апарат феномену політичної толерантності як полісистемного явища: 

«толерантність» «політична толерантність», «політична толерантність в 

Україні», «полісна концепція політичної толерантності», «класичні концепції 

політичної толерантності», «посткласичні концепції політичної толерантності», 

«інституціональні форми політичної толерантності», «глобалізаційні виклики». 

Авторка порівнює види толерантності, терпимості, окреслює коло наукової 

проблематики, акцентуючи увагу на політичній толерантності (стор. 22-32).

Заслуговують на увагу авторське визначення поняття «політична 

толерантність», аналіз функцій цього феномену (стор. 40-46). Дисертантка 

вірно стверджує, що толерантність є необхідною умовою вирішення соціально- 

політичних та ідеологічних проблем не шляхом загострення різних протиріч, а 

через взаємне врахування та погодження інтересів, терплячих переговорів, 

знаходження компромісів. Проте наголошується, що толерантність невірно 

розуміти як терпимість до вседозволеності, в тому числі й антиконституційним,



незаконним діям (стор. 34). У роботі варто відмітити науковий пошук авторкою 

міри прояву та меж політичної толерантності.

Другий розділ присвячений аналізу концептуальних засад формування 

політичної толерантності як однієї з важливих складових сучасного 

політичного мислення (стор. 66-119). Розглядаються ідеї толерантності в 

політичних концепціях модерної доби, як формувався концепт політичної 

толерантності у політичній теорії постмодерної доби.

Вікторією Носовець систематизовано і критично проаналізовано головні 

концептуальні підходи щодо аналізу категорії «толерантність»: філософський 

та історико-філософський, етичний, культурологічний та цивілізаційний 

підходи, політологічний, глобалізаційний, конфліктологічний та ін. Це знайшло 

відображення як у першому, так і у другому розділі на прикладі політико- 

філософських моделей політичної толерантності.

Цінним у роботі є звернення дисертантки до пошуку взаємозв’язку 

політичної толерантності з рівнем політичної культури. Авторка стверджує про 

пропорційну залежність рівня політичної толерантності від рівня політичної 

культури: чим вище остання, тим, відповідно, вищий рівень політичної 

толерантності. Проте ця думка не підтверджується прикладами із політичної 

практики і аналізом складових політичної культури і свідомості.

Третій розділ присвячений інституціональності політичної толерантності 

у процесах консолідації демократії (стор. 121-159). Авторкою акцентується 

увага на тому, що виключно формальне конфігурування демократичних 

інститутів, створення «фасадної» демократії унеможливлює конституційну 

консолідацію, яка передбачає створення демократії політичних інститутів і 

дієвих політико-правових механізмів їхнього функціонування та діяльності 

політичних, економічних та соціальних суб’єктів.

Досить обґрунтованим є твердження дисертантки, що партійна 

толерантність є однією із форм прояву політичної толерантності і різновид 

нормативно-регламентуючої системи політичних цінностей, що виконує



регулятивну та інтеграційну функції, обумовлює взаємодію між різними 

політичними суб’єктами.

Слушною є думка авторки роботи, що важливими інституціональними 

засобами реалізації політичної толерантності є вибори і референдум. 

Безумовно, особливості та міра реалізації політичної толерантності залежить 

від політичного режиму, від співвідношення соціальних сил, еліт, зовнішніх 

чинників, економічного і політичного розвитку тощо.

Результати дисертаційної роботи сприяли вирішенню актуальної наукової 

проблеми і відображені у висновках (стор. 160-165).

Найвагомішими та достовірними результатами, які характеризують 

наукову новизну роботи і особистий внесок авторки, слід вважати те, що, 

зокрема, у авторському дослідженні (стор. 18-20 дисер., стор. 3-4 автореф.): 

вперше:

- дано авторське визначення феномену політичної толерантності як 

багаторівневої категорії і особливого принципу взаємодії суб’єктів політики як 

сукупності позицій, цінностей і політичної поведінки, які стосуються 

взаємовідносин влади, партій, і громадян та як різновиду нормативно- 

регламентуючої системи політичних цінностей, який виконує регулятивну та 

інтеграційну функції, обумовлюючи відношення партії, соціальної групи чи 

інших соціальних спільнот до різнорідних політичних інститутів;

- введено до наукового вжитку поняття «інституціоналізації політичної 

толерантності», виокремлені інститути політичної толерантності (держава, 

парламент, партії, громадянське суспільство), як суб’єкти політики щодо 

здійснення публічної влади та узагальнено особливості інституціональних 

форм політичної толерантності в сучасній Україні, зокрема таких як 

парламентська толерантність, законодавча, партійна та опозиційна, які 

відрізняються від інших процесів політико-інституційної взаємодії та дана 

характеристика деструктивним чинникам в українській політиці, які практично 

унеможливлюють прийняття доленосних рішень в розбудові держави;



уточнено:

- сутнісні характеристики наукового розуміння ідеї телерантності в 

концепціях модерної доби, як явища полісистемного і транснаціонального, яке 

має глибоке коріння в давньогрецькому суспільстві (явище діалогізму, як 

полісний тип); Стародавньому Римі (імперський тип толерантності); Серед 

модерних концепцій виділяємо напрацювання Дж.Локка, І. Канта, Д.Міля як 

авторів утилітариських концепцій на засадах екзистенціоналізму, 

функціоналізму і містицизму;

- що найбільш послідовне осмислення політичної толерантності 

постмодерної доби проглядається у чотирьох різних політико-філософських 

напрацюваннях: 1) «утилітаристка модель» (Д.Юм, А.Сміт, К.Гельвецій,

І.Бентам,Т.Пейн та ін.); 2) «ліберально-деонтологічна концепція» (Дж.Роулз, 

В.Кімличка, Р.Нозік, С.Мендус, Дж. Хортон, М.Матраверс, П.Ніколсон, 

Р.Дворкін); 3) «діалогізації як засобу аналізу та вирішення суспільних 

суперечностей» (Б.Екерман, Ч.Тейлор, С.Лармор, М.Сендел, У.Кімлік та ін.); 

4) «солідариська» (М.Уолцер, Ю.Хабермас);

дістало подальшого розвитку:

- з’ясування основних видів трактування політичної толерантності: 

деклараційний, реляційний, акційний, морально-політичний, політико- 

правовий, партійний. В науковій літературі визначено також сучасні моделі 

толерантності: протекціоніська толерантність, прихована толерантність, 

прихована інтолерантність, культурна толерантність, толерантність як 

байдужість, толерантність як поблажливість, як терпимість у сфері наукової 

ментальності, вербальна інтолерантність. Всі ці моделі толерантності 

відображають головну суть політичної толерантності -  це цивілізоване 

відношення до Іншого тощо.

Отже, наукова новизна корелюється із завданнями, висновками і 

рекомендаціями. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення 

результатів та розкриття змісту дисертації відповідають встановленим вимогам



МОН України. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею. 

Відповідні публікації висвітлюють основні наукові положення дисертації, 

зокрема, ті, які автор виносить на захист.

Основні наукові положення і висновки дисертації відображені в 

12 публікаціях: 5 статей, опубліковані у фахових наукових виданнях з 

політичних наук (з них 4 - у  фахових періодичних виданнях з переліку, 

затвердженого МОН України, 1 стаття -  у закордонному фаховому виданні, що 

внесене до міжнародних наукометричних баз), 7 тезах доповідей на 

міжнародних і науково-практичних конференціях.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дисертаційної 

роботи полягає в тому, що представлені авторкою висновки і рекомендації 

можна використовувати при розробці програм і стратегій політичних партій, 

громадських організацій. Матеріал дисертації є цінним для програм навчальних 

дисциплін з політичних наук, політичної філософії, конституційного права, 

основ демократії, політичної комунікації тощо. Прикладне значення роботи 

визначається, насамперед, його актуальністю, адже політична толерантність є 

основою демократизації суспільних відносин і реалізації стратегії 

євроінтеграції. На практиці результати дослідження можуть бути використані 

державно-владними структурами, політичними партіями у практично- 

політичній діяльності.

Відзначаючи загалом достатній науковий рівень дисертаційної роботи 

Вікторії Олексіївни Носовець, слід зауважити, що робота має певні недоліки і 

дискусійні положення, до яких слід віднести такі.

По-перше, у положеннях новизни авторкою «узагальнено особливості 

інституціональних форм політичної толерантності в сучасній Україні, зокрема, 

таких як партійна толерантність, парламентська толерантність, законодавча та 

опозиційна, які відрізняються від інших процесів політико-інституційної 

взаємодії» (стор. 18). Чим відрізняються одна форма політичної толерантності 

від іншої із вище перерахованих, враховуючи ціннісне наповнення?



По-друге, у дисертації досить детально розглядається політичні 

толерантність і нетолерантність, їх важливість для розвитку суспільства. Як 

виміряти і за якими критеріями визначити межі політичної толерантності? Як 

відрізнити політичну толерантність від індиферентності та від релятивізму?

По-третє, у дисертаційній роботі аналізуються особливості прийняття 

толерантних політичних рішень, їх вагомість у процесах демократизації 

суспільства (стор. 49-50). Чи відрізняється прийняття толерантних політичних 

рішень від компромісних чи ефективних політичних рішень?

По-четверте, авторкою розглядаються антитолерантні комплекси, 

стверджується, що «у сучасній Україні антитолерантні комплекси коріняться, 

перш за все, в нерозвиненості громадянського суспільства, інституту права і 

свобод людини, ... в хронічній схильності держави в усіх її типоутвореннях і на 

всіх історичних етапах вимагати від людини все, і навіть самопожертви, й не 

виконувати своїх обов’язків перед громадянином» (стор. 137). Поясніть 

сутність поняття «антитолерантні комплекси» в політичній площині та 

запропонуйте шляхи їх подолання.

По-п’яте, дисертанткою стверджується, що «політична толерантність -  

це можливість відкликання виборцями депутатів та проведення дострокових 

виборів. Парламентська більшість, вотум недовіри до Уряду (Глава держави 

може відправити Уряд у відставку). Найдієвішими заходами політичної 

толерантності посадових осіб вважаються дострокове припинення повноважень 

міністрів, членів адміністрації тощо» (стор. 138). Чи йдеться, на Вашу думку, у 

цих прикладах про політичну толерантність? Можливо це ілюстрація 

демократизації відносин між владою і громадянами, розвитку громадянського 

суспільства? Обґрунтуйте думку.

По-шосте, у дисертації проведений аналіз інституціональних вимірів 

політичної толерантності, чинників її формування і утвердження. У тексті 

роботи згадується політична толерантність як цінність. Проте недостатньо 

проаналізовано політичну культуру і свідомість, їх складові, що визначають



розвиток політичної толерантності, її місце та роль у суспільстві. Враховуючи 

наявну суспільно-політичну ситуацію в Україні, події на сході держави, 

анексію Криму Російською Федерацією, чи завжди політична толерантність є 

цінністю та основою для оптимальної політичній комунікації?

Втім, висловлені міркування носять радше дискусійний, аніж 

концептуальний характер, не знижуючи загальної високої оцінки виконаного 

дисертаційного дослідження, його наукової цінності й суттєво не впливають на 

якість представленої роботи. Зміст дисертаційного дослідження В. О. Носовець, 

логіка його викладу підтверджують високий науковий рівень та самостійність 

мислення авторки. Положення дисертації можуть бути корисними у науково- 

дослідній, політичній, громадській, експертній та освітянській діяльності.

Аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації дає 

підстави констатувати, що наукові положення, висновки і рекомендації є 

обґрунтованими.

У цілому роботу В. О. Носовець слід визнати важливою й актуальною як 

для вітчизняної політичної науки, так і для політичної практики. Збалансований 

та послідовний підхід до розгляду теми дисертації закріплено у меті, завданнях, 

предметі та об’єкті дослідження. Вони утворюють єдину систему та 

методичний апарат, який сприяв досягненню конкретного результату.

Оформлення дисертації і автореферату здійснено з дотриманням 

відповідних вимог до такого роду наукових досліджень. Поставлена у 

дослідженні мета досягнута, основні завдання успішно розв’язані. Кількість 

апробації наукових результатів -  на шести наукових конференціях — є 

достатньою.

Дисертаційна робота та автореферат Носовець Вікторії Олексіївни 

«Концептуальні засади та інституціональні виміри політичної 

толерантності» виконані на належному науковому рівні, відповідають вимогам 

МОН України та пп. 9, 11, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року



№ 567 (зі змінами), які висуваються до кандидатських дисертацій та 

відповідають паспорту обраної спеціальності, а їх авторка заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю

23.00.02 -  політичні інститути та процеси.
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Бульбенюк Світлани Степанівни 
на дисертацію Носовець Вікторії Олексіївни 

«Концептуальні засади та інституціональні виміри політичної
толерантності»,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
за спеціальністю

23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Дискурс щодо проблематики феномену політичної толерантності вже 
давно вийшов за межі академічної науки, адже окреслений феномен політичного 
життя суттєвим чином впливає на ключові політичні процеси, на розвиток 
політичних систем та їх інститутів, на формування і діяльність соціальних та 
політичних акторів. Утвердження принципів політичної толерантності сприяє 
забезпеченню стабільності політичної системи, ефективному здійсненню 
державної влади, досягненню громадянської злагоди та усуненню політичних 
потрясінь в суспільстві. Категорія «політична толерантність» є універсальною -  
такою, яка має-значний теоретичний і прикладний дослідницький потенціал. 
Разом із поняттям «політична толерантність» дисертантка оперує категоріями 
«партійна толерантність», «парламентська толерантність», що, безумовно, 
актуалізує представлене дослідження.

Варто звернути увагу, що авторка роботи не лише здійснила 
політологічний аналіз феномену політичної толерантності, виокремивши 
сутнісні характеристики наукового розуміння ідеї толерантності у різні епохи 
розвитку суспільно-політичної думки, але й акцентувала на важливості вивчення 
інститутів політичної толерантності (держави, громадянського суспільства, 
партій, парламенту) як суб’єктів політики щодо здійснення публічної влади. Ще 
одним елементом наукової новизни дисертаційної роботи Носовець В.О. є 
розрізнення категорій «політична толерантність» та «партійна толерантність», 
«парламентська толерантність» та інших. У дисертаційному дослідженні 
Носовець В.О. продемонстровано зокрема вміння виявити провідні тенденції,
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істотні прнчннно-наслідкові зв’язки, сформулювати логічні і науково коректні 
висновки та чітко аргументувати власну позицію, що дозволяє стверджувати про 
необхідний рівень теоретико-методологічної підготовки здобувачки.

Методологічними принципами представленого дисертаційного 
дослідження стало оптимальне поєднання різних методів і методологічних засад 
наукових досліджень. Так, дисертантка підкреслює необхідність вивчення 
феномену політичної толерантності у контексті співвідношення категорій 
всезагального та одиничного, тобто через співвідношення понять 
«толерантність» -  «політична толерантність»; при обґрунтуванні авторської 
позиції застосовує метод контент-аналізу статей «Декларації принципів 
толерантності ЮНЕСКО» 1995 р.

Аналіз тексту дисертаційної роботи та автореферату Носовець В.О. 
свідчить, що наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані 
авторкою, мають достатній рівень обґрунтованості.

Найважливіші концептуальні ідеї дисертації викладені авторкою у 12 
наукових публікаціях, 5 з яких -  у фахових виданнях з політичних наук. Список 
використаних джерел містить 237 найменувань, з яких 31 англомовні та 1 
франкомовне.

Чітке визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження дозволили 
здобувачці логічно й обґрунтовано побудувати структуру дисертації. Робота 
складається з трьох розділів.

У першому розділі авторка представила логічний і послідовний аналіз 
теоретико-методологічних засад дослідження феномена політичної 
толерантності та на необхідному рівні аргументовано довела важливість 
подібних наукових розвідок. Окремо розглядаються історичні форми 
толерантності та еволюція ідеї толерантності. Заслуговує на увагу фокус 
здобувачки на питанні прийняття толерантних політичних рішень, тому що 
подібна проблематика все ще залишається малодосліджуваною у вітчизняній 
політичній науці.

Другий розділ представленої роботи безпосередньо корелюється з першим 
та присвячений висвітленню особливостей історичних типів толерантності. 
Важливо відзначити, що дисертантка зокрема здійснила порівняльний аналіз 
історичних моделей терпимості та класичних концепцій толерантності. Варто 
зауважити, що при підготовці та написанні другого розділу дисертації Носовець 
В.О. опрацювала достатній масив першоджерел, у тому числі англомовних.

На розгляді основних характеристик інституціонального виміру 
політичної толерантності зосереджений фокус дослідницької уваги дисертантки



у третьому розділі роботи. Авторкою введено до наукового вжитку поняття 
«інституціоналізація політичної толерантності». Практично значущими, на наш 
погляд, є підняті у дослідженні наукові дискурси про публічність і толерантність; 
партійну толерантність і опозиційно-партійну толерантність; законодавчу 
толерантність політичних партій. Окремий акцент зроблено на аналізі ціннісних 
засад політичних партій в Україні у контексті висвітлення феномену політичної 
толерантності.

Позитивно оцінюючи загалом дисертаційну роботу Носовець Вікторії 
Олексіївни, слушно водночас висловити авторці окремі зауваження та 
побажання.

1. При визначенні моделей толерантності (перший розділ, с. 48-51), на наш 
погляд, здобувачці варто було б розширити авторський аналіз зазначених у 
роботі моделей, навести приклади їх функціонування у тих чи інших країнах.

2. На думку опонентки, другий розділ дещо переобтяжений оглядом 
класичних зарубіжних концепцій політичної толерантності у порівнянні з 
висвітленням генези поглядів вітчизняних мислителів на досліджувану 
проблематику.

3. З огляду на важливість поставлених дослідницьких задач та практичну 
значущість висновків і результатів наукового пошуку, дисертантці вартувало б 
звернути пильнішу увагу - на аналіз ціннісних засад та особливостей 
інституціоналізації таких парламентських партій, як «Слуга народу» і «Голос», 
водночас простеживши трансформацію частини «Партії Регіонів» в «Опозиційну 
платформу -  За життя». Адже з огляду на особливості висвітлення проблематики 
партійної толерантності, подібний напрям наукових пошуків, на наше 
переконання, суттєво доповнив би представлену дисертацію.

4. Наприкінці третього розділу авторка зауважує: «Хвороба толерантності 
в тому, що людина, партія, соціальна група «занадто» уражена толерантністю» 
веде себе пасивно, інертно, нездатна активно боротися за гідний рівень життя». 
На нашу думку, слушно було б докладніше обґрунтувати представлене 
твердження, скажімо, навести аргументи рго еі сопїга щодо представленої 
позиції.

Підкреслимо, що висловлені зауваження не знижують загальної 
позитивної оцінки змісту та форми дослідження, його наукової та практичної 
значущості. Наведені побажання радше вказують на необхідний рівень 
підготовленості, а також самостійності мислення авторки дисертаціїйної роботи,

з



підвищують рівень її дискусійної складової.

Дисертаційна робота Носовець Вікторії Олексіївни «Концептуальні засади 
та інституціональні виміри політичної толерантності» є завершеним, 
самостійним, підготовленим на належному науковому рівні дослідженням, 
повністю відповідає нормативним вимогам України, а її авторка заслуговує на 
присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю
23.00.02 - політичні інститути та процеси.
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