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офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора 

Лемака Василя Васильовича

на дисертацію Дідича Тараса Олеговича на тему: «Теоретико- 

методологічні засади правоутворення» представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних і

правових учень

Актуальність дисертаційного дослідження Дідича Тараса Олеговича 

викликана передовсім об'єктивними процесами в національному правопорядку 

України, які проявляють тенденцію до його зближення з фундаментальними 

правовими цінностями Європейського Союзу. Йдеться про сутність та 

механізми правоутворення в державі, заснованій на верховенстві права, 

осмислення цього і головне - вибудова практичних механізмів. З цією метою 

важливим є розуміння джерел права в субстантивному та формальному вимірах 

в рамках національного правопорядку, який взаємодіє з іншими рівнями 

правопорядків.

Актуальність теми обумовлена, по-перше, відсутністю єдиних 

концептуальних наукових підходів до розуміння природи, сутності, поняття та 

особливостей правоутворення як соціокультурного феномену та як особливого 

правового явища, по-друге, методологічною розпорошеністю наукових

досліджень правоутворення, що пов
[

поляризацією підходів до
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розуміння права, неоднозначністю розуміння методологічної основи пізнання, 

неусталеністю застосування методів та методологічних підходів дослідження. 

Тому варто погодитись із думкою дисертанта в тому, що значно посилює 

актуальність теми дисертації наявна доктринальна невизначеність змісту, 

структури та функціонального призначення методології наукового пізнання, 

неусталеність правил застосування методологічних підходів до вивчення 

правоутворення, що призводить до обмеженості існуючих наукових досліджень 

правоутворення, їх недостатньої обґрунтованості та методологічної 

розпорошеності. Враховуючи, що правоутворення є явищем, яке за своєю 

сутністю, змістом і функціональним призначенням визначається суспільними 

відносинами, зумовлюється та відбувається в межах суспільних відносин, а 

його процесуальність і форми прояву характеризують інституційний вимір 

правоутворення, актуальним є з’ясування ролі комунікативно-інституційного 

підходу до вивчення правоутворення.

Вказані обставини підтверджують необхідність наукового дослідження та 

переосмислення насамперед теоретико-методологічних засад правотуворення, 

що в подальшому має сприяти належній науковій розробці практичних 

висновків і рекомендацій щодо вдосконалення правоутворення в Україні, його 

належного правового забезпечення. В роботі автором грамотно сформульовано 

об’єкт дослідження, в межах якого визначено предмет, яким виступають 

теоретико-методологічні засади правоутворення.

Проведення вказаної роботи свідчить про те, що виокремлені автором 

завдання дослідження виконані, а мета досягнена. Окрім того, належне та 

всестороннє дослідження дисертантом теоретико-правових засад 

правоутворення доводить комплексність, цілісність та внутрішню узгодженість 

дисертаційної роботи. Сформульовані автором дисертації положення наукової 

новизни одержаних результатів мають достовірний і новаторський характер, є 

належним чином обґрунтованими. Основними та найбільш цінними в
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науковому плані є наступні положення наукової новизни одержаних 

результатів, зокрема:

виявлені і обґрунтовані чинники, які зумовлюють переваги 

застосування комунікативно-інституційного підходу до пізнання теоретико- 

методологічних засад правоутворення;

обґрунтована можливість диференціації категоріального визначення 

«правоутворення» як багатоаспектного явища в: 1) історичному;

2) матеріальному; 3) процесуальному; 4) формально-юридичному значенні;

характеристика ознак правоутворення, на підставі яких уточнено 

визначення поняття «правоутворення»;

домінанти про складові сучасного стану утворення права в Україні, 

які поєднують у собі аспекти комунікативно-правової обумовленості утворення 

права та його інституційного прояву;

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, які структуровано на 

дванадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел

(859 найменувань) та додатків.

Аналіз змісту дисертації засвідчує, що автором опрацьовано широке коло 

дисертаційних і монографічних робіт із зазначеного питання як українських, 

так і іноземних правознавців; проаналізовано норми чинного законодавства 

України, акти судової практики; практика законотворення в Україні, 

використано матеріал енциклопедичних та навчальних джерел; опрацьовано 

широкий спектр матеріалів, які розміщені на ресурсах офіційних електронних 

видань. Все це дає можливість зробити висновок, що з теоретичної та 

практичної точок зору тема дисертаційного дослідження розроблена ґрунтовно. 

Безперечно цьому сприяла фундаментальна методологічна основа

дисертаційного дослідження, оскільки автор продемонстрував вміння 

професійно використовувати в дослідженні функціональні можливості

З

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

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


світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів, що можуть 

бути застосовані до вивчення теоретико-методологічних засад правоутворення.

В межах першого розділу дисертації було досліджено історію формування 

уявлень про правоутворення, що дозволило запропонувати її періодизацію. 

Важливою в науковому плані є спроба автора розкрити стан наукового пізнання 

правоутворення, що характеризується як сукупність поглядів мислителів, 

філософів, державних діячів та науковців-правників, які визначають 

правоутворення. Розділ 2 присвячений питанням методології пізнання 

правоутворення, в межах якого Дідич Т. О. робить справедливий висновок про 

те, що методологічною основою пізнання правоутворення як об’єкта наукового 

і світоглядного сприйняття є відповідний тип правового пізнання як загальна 

концептуальна засада, що відображає розуміння права, визначає дослідницьку 

методологію та забезпечує досягнення мети наукового дослідження. Третій 

розділ дисертації присвячений дослідженню категоріальних закономірностей 

правоутворення. Аналіз існуючих наукових підходів до розуміння

правоутворення дозволив автору узагальнити доктринальне розуміння 

вказаного поняття в межах інструментального, процесуального та 

соціокультурного підходів. Важливими є висновки дисертанта, які стосуються 

співвідношення факторів правоутворення та факторів правотворчості, а також 

запропоноване визначення поняття «фактори правоутворення» як комплексу 

умов життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні взаємовідносини між 

його суб’єктами, що породжують та визначають зміст об’єктивної необхідності 

зміни їх правової регламентації, детермінують утворення права, визначають 

його зміст, процес здійснення, результативність, а також зміст і характер 

правотворчих актів. У четвертому розділі автором з’ясовано, що доктринальне 

розуміння поняття суб’єктів правоутворення відзначається пануванням 

дуалістичного розуміння походження права від держави як суб’єкта 

політичного управління, що реалізується через систему уповноважених 

суб’єктів, та громадянського суспільства, як особливого стану розвитку
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суспільства, що здатне забезпечити самоупорядкованість суспільних відносини, 

в тому числі і шляхом утворення права, визначати його подальший розвиток і 

вдосконалення, забезпечивши об’єктивно необхідний рівень їх правового 

впорядкування. Розділ 5 присвячено вивченню питань сучасного стану 

утворення права в Україні, з’ясуванню перспектив розвитку утворення права в 

Україні, а також виокремленню і обґрунтуванню шляхів вдосконалення 

правоутворення. У висновках автором за результатами проведеного 

дослідження викладено найбільш важливі науково-теоретичні положення, які 

дійсно відображають зміст дисертаційного дослідження, результати 

використання різних методологічних прийомів дослідження, авторські ідеї, які 

засновані на дослідженому емпіричному матеріалі.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів дослідження 

полягає у тому, що викладені в дисертації положення, узагальнення та висновки 

можна використати у: науково-дослідній роботі з метою поглиблення знань про 

правоутворення як на загальнотеоретичному, так і на галузевому рівнях; 

правотворчій роботі -  при розробці проектів концепцій розвитку законодавства 

України та окремих його галузей; підготовці проектів концепцій окремих 

нормативно-правових актів та проектів планів правотворчої роботи; 

правозастосовній роботі -  при розробці проектів актів правозастосування, а 

також здійсненні критичного аналізу правозастосовної діяльності на предмет 

виявлення недоліків актів правотворчості та вироблення шляхів їх 

удосконалення; навчальному процесі -  при викладанні навчального курсу 

«Теорія права», «Юридична техніка», «Основи нормопроектування» та 

«Проблеми правоутворення», підготовки навчально-методичних матеріалів із 

зазначених дисциплін.

В додатках до дисертації міститься інформація про публікації автора та 

результати апробації матеріалів дисертації, розташовані матеріали проведеного 

автором соціологічного опитування, а також модельні навчально-методичні
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комплекси з дисциплін «Основи нормопроектування» та «Проблеми 

правоутворення».

Положення, висновки і рекомендації, що містяться в дисертації, 

достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані, а також апробовані на 

54 наукових конференціях та семінарах, мають достовірний характер. Слід 

позитивно відзначити і список публікацій автора, що складається з 95 наукових 

праць, з яких 2 -  індивідуальні монографії; 6 розділів у колективних 

монографіях; 31 наукова стаття, серед яких 27 статей опубліковано у 

періодичних наукових фахових виданнях (у тому числі 6 - у  виданнях 

іноземних держав); 2 навчально-методичні праці; 54 статті у збірниках 

матеріалів наукових конференцій.

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію Дідича Т.О., слід зазначити і 

певні критичні зауваження до зазначеної дисертаційної роботи:

1. У змісті підрозділу 3.1. автором цілком обґрунтовано зроблено 

висновок про самостійне місце «правоутворення» в системі понятійно- 

категоріального апарату юридичної науки. Цілком погоджуємось, що вказане 

поняття характеризує самостійне правове явище -  правоутворення, його 

властивості, тому підтримуємо і уточнене дисертантом визначення самого 

поняття «правоутворення». Однак, слід вказати на те, що формулювання 

уточненого поняття «правоутворення» доцільно було б засновувати і на 

результатах відмежування його від інших суміжних правових категорій 

«правотворчість», «нормотворчість», «законотворчість», «формування права» 

тощо. Окрім того, вказане поняття є ключовим в цій роботі, тому його доцільно 

було б формулювати не в третьому розділі роботи, а в 1-му чи 2-му розділі 

роботи. Це дало б можливість продовжувати дослідження, засновуючись на 

сформульованому понятті.

2. У підрозділі 4.1. дисертації, в якому йдеться про громадянське 

суспільство як суб'єкта правоутворення визначено декілька механізмів, зокрема 

інститут референдуму (с.295). Автором слушно вказано на необхідність

6

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

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


перегляду законодавства про референдум з метою його приведення у 

відповідність з Конституцією України. Однак, надалі автором відзначено: 

"Вплив народу на утворення права в Україні відбувається переважно за 

допомогою інституту референдуму...". З таким твердженням не можемо 

погодитися, позаяк воно не відповідає дійсності, в тому числі конституційній 

формулі здійснення влади народом (безпосередньо і через обраних 

представників).

3. У змісті підрозділу 4.2. автором встановлено значення держави в сфері 

правоутворення, яке розкрито з точки зору рівнів впливу держави на утворення 

права. Водночас, автором надто обмежено розкрито (на с.339-340) сутність 

судової практики як джерела права, а також загалом роль судів у 

правоутворенні. Якраз дослідження у цьому напрямі безумовно мало би 

продуктивне значення для якості дисертації.

4. Розділ 5 дисертації, який стосується перспектив правоутворення в

Україні, хоч і містить низку важливих положень, позбавлений аналізу найбільш 

актуальних проблем правоутворення в Україні, зокрема: а) розуміння

Конституції України як тексту і як сукупності цінностей та принципів, ролі 

імпліцитних конституційних принципів, критеріїв конституційності актів; б) 

формування неписаного (імпліцитного) права, його взаємозалежності з писаним 

правом; в) роль прав людини як джерела права, яке є "безпосередньо діючим"; 

г) суті (і змісту) методик нормотворчої техніки тощо.

Зауваження, які були висловлені, не знижують загальної позитивної оцінки 

роботи, а мають дискусійний характер та можуть бути використані в якості 

окремих рекомендацій для подальшої наукової роботи дисертанта. Тим більше, 

що автор зробив спробу комплексно дослідити заявлену проблему, а тому 

охопив значний масив емпіричного наукового та правового матеріалу. Основні 

положення й висновки дисертації були достатньою мірою повно висвітлені в 

опублікованих працях дисертанта: наукових статтях, опублікованих у фахових 

виданнях та наукових збірниках, а також апробовані під час виступів та
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обговорень на науково-практичних конференціях. Зміст автореферату 

дисертації є ідентичним основним положенням дисертації та достатньою мірою 

відбиває їх зміст.

Дисертація Дідича Т.О. на тему «Теоретико-методологічні засади 

правоутворення» відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія держави і 

права; історія політичних і правових учень та вимогам Порядку присудження 

наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567, а її автор -  Дідич Тарас Олегович, заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія політичних і 

правових учень.

14 червня 2018 р.

ОФІЦІЙНИЙ ОПОНЕНТ

Суддя Конституційного Суду України 

доктор юридичних наук, професор,

8
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До спеціалізованої вченої ради Д  26.001.04 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60

В І Д Г У К

офіційного опонента, доктора юридичних наук, професора 

Петришина Олександра Віталійовича 

на дисертацію Дідича Тараса Олеговича на тему: «Теоретико- 

методологічні засади правоутворення» представлену на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 

— теорія та історія держави і права; історія політичних і правових

учень

Проблематика теоретико-методологічних засад правоутворення, до 

дослідження якої звернувся дисертант має безперечну актуальність, що 

обумовлюється низкою чинників. Насамперед, актуальність теми 

дисертаційної роботи пов’язана з поточними процесами розвитку України, 

з розбудовою її державності та правової системи, що потребує 

удосконалення правоутворення, особливо в частині посилення об’єктивної 

зумовленості права, його належного рівня формалізації та подальшої 

реалізації в життєдіяльності суспільстві. Окрім того, поточні процеси 

розвитку правоутворення в Україні, обумовлені взаємопроникненням 

властивостей правових систем, пов’язані з розширенням меж та кола його 

суб’єктів, посиленням ролі суб’єктів громадянського суспільства, 

зумовлюють поглиблення наукового дослідження його теоретико- 

методологічних засад, яке визначає правовий вплив на суспільні 

відносини. Актуальність теми наукового дослідження Дідича Т.О.

В і д д і л  д і л о в о д с т в а  т а  а р х і в у  
. К и ї в с ь к о ї - «  н а ц і о н а л ь н о г о  у н і в е р с и т е т у  і
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2

зумовлена також недосконалістю правового забезпечення правоутворення 

в Україні. Сьогодні в умовах проведення правової, адміністративної, 

судової та інших реформ в Україні вкрай важливим є наукове 

переосмислення місця та ролі правоутворення в цих процесах, а також 

вироблення наукового обґрунтованих шляхів його удосконалення та 

посилення його впливу на відповідні сфери правового життя соціуму. Тому 

наукове дослідження теоретико-методологічних засад правоутворення 

виходить на перший план в системі наукових досліджень, що обумовлено 

існуючою необхідністю у вдосконаленні функціонування механізму 

утворення права в України та подальшого його розвитку, забезпечення 

високого рівня об’єктивної зумовленості права, його формалізації та 

соціалізації.

Дослідження питань теорії і методології правоутворення є особливо 

важливим в контексті розбудови законодавчої бази України в умовах 

посилення євроінтеграційних процесів розвитку нашої держави. Це 

потребує науково-обґрунтованого визначення ролі, функціонального 

призначення, форм правоутворення для максимально точної адаптації 

законодавства України до правових стандартів Європейського Союзу, 

забезпечення демократичності формування права, його відповідності 

європейським традиціям. Тому вибір дисертантом саме такої теми 

дисертаційного дослідження є цілком обґрунтованим та виправданим з 

наукової та практичної точок зору. Вказаним і обумовлюється актуальність 

теми дисертаційної роботи Дідича Тараса Олеговича, її витребуваність як в 

практичному, так і в теоретичному плані.

Відповідно до теми дисертаційної роботи автором чітко визначено 

об’єкт дослідження -  суспільні відносини, пов’язані з утворенням права. В 

межах об’єкту дослідження сформульовано предмет дослідження як 

«теоретико-методологічні засади правоутворення», що відповідає тематиці 

роботи. Враховуючи багатоаспектність та складність предмету 

дослідження, дисертантом окреслено коло завдань дослідження, належне
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виконання яких забезпечило досягнення мети дослідження -  

обґрунтування на підставі теоретико-методологічного аналізу 

світоглядного і доктринального розуміння правоутворення; з’ясування 

переваг комунікативно-інституційного підходу формування концепції 

правоутворення; визначення його методологічних, категоріальних, 

процесуальних, суб’єктних аспектів, факторів і форм правоутворення; 

сучасного стану, перспектив розвитку та шляхів удосконалення в Україні.

Належний ступінь обґрунтованості і достовірності наукових 

положень, висновків і рекомендацій дослідження Дідича Т.О. ґрунтується 

на успішному використанні дисертантом методологічного інструментарію 

юридичної науки. З урахуванням специфіки теми, мети і завдань 

дослідження автором обґрунтовано завдання -  встановити переваги 

методологічних підходів та методів наукового дослідження, що надало 

можливість в подальшому виокремити комунікативно-інституційний 

методологічний підхід, взятий за основу дослідження, встановити і 

обґрунтувати його переваги. Вказаний методологічний підхід закладено 

автором в основу дослідження, визначено його функціональні можливості 

в частині пізнання закономірностей правоутворення, його факторів, 

значення інституцій громадянського суспільства та держави для
•і

функціонування механізму утворення права, особливостей сучасного 

утворення права в Україні, шляхів удосконалення його правового 

забезпечення та практики здійснення. Слід підтримати дисертанта в тому, 

що особливості теоретико-методологічних засад правоутворення 

визначають необхідність вироблення комплексного (синтезованого) 

методологічного підходу. В якості такого автором запропоновано 

комунікативно-інституційний підхід, який поєднує в собі функціональні 

можливості дослідження комунікативно-правових та інституційних 

аспектів правоутворення як самостійно, так і у їх поєднанні. 

Комунікативно-інституційний підхід здатний забезпечити 

міждисциплінарну стратегію осмислення теоретико-методологічних засад
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правоутворення крізь призму світоглядної ідеї, яку становить 

соціологічний тип правопізнання, через який відбуватиметься процес його 

дослідження та інтерпретації отриманих результатів.

Підтвердженням обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій дослідження є наукові публікації Дідича Т. О. 

Основні результати дисертаційного дослідження відображено в 

95 наукових публікаціях, з яких 2 -  індивідуальні монографії; 6 розділів у 

колективних монографіях; 31 наукова стаття, серед яких 27 статей 

опубліковано у періодичних наукових фахових виданнях (у тому числі 6 -  

у виданнях іноземних держав); 2 навчально-методичні праці; 54 статті у 

збірниках матеріалів наукових конференцій.

Використовуючи систему філософсько-світоглядних,

загальнонаукових і спеціально-наукових методів дослідження, а також 

досить широке коло літературних джерел (859 найменувань), дисертантом 

обґрунтовані ідеї та положення, які мають наукову новизну та визначають 

авторський внесок у розроблювану проблему. Ці положення класифіковано 

на ті, що одержані вперше, удосконалені та на ті, що дістали подальший 

розвиток. Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що дисертація Дідича Т.О. є однією з перших 

в сучасній загальнотеоретичній науці комплексною науковою роботою, у 

якій правоутворення досліджено крізь призму його теоретико- 

методологічних засад. Наукова новизна, обґрунтованість і достовірність 

наукових положень, висновків і рекомендацій, зроблених Т. О. Дідичем в 

дисертації, забезпечується логічно послідовним, юридично грамотним та 

повним розкриттям проблематики дисертації. Основними та найбільш 

науково вагомими серед положень наукової новизни одержаних 

результатів дослідження є наступні:

-  здійснена періодизація формування уявлень про правоутворення 

в межах трьох періодів: 1) панування філософського розуміння (ХІ-ІХ ст. 

до н.е. -  кін. XVIII ст. н.е.), що пов’язаний із зародженням перт их ідей про
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походження права, його природу, формальний вираз, які засновані на 

загальних уявленнях про право як елемент дійсності та характеризують 

правоутворення опосередковано крізь призму інших суміжних понять: 

«природа права», «сутність права», «призначення права», 

«справедливість», «закон» тощо; 2) панування історико-соціологічного 

розуміння (поч. XIX ст. -  поч. XX ст.), пов’язаного із формуванням 

широкого спектру поглядів учених на питання утворення права, його 

розвитку та вдосконалення, в основу яких покладено ідеї про історико- 

правову та соціальну зумовленість утворення права; 3) панування 

наукового правового розуміння (сер. XX ст. -  триває донині), що формує 

уявлення про правоутворення як складне багатоаспектне явище правової 

дійсності, яке може бути вивчене за допомогою різноманітних 

методологічних підходів і методів наукового пізнання;

-  виявлені і обґрунтовані чинники, які зумовлюють переваги 

застосування комунікативно-інституційного підходу до пізнання 

теоретико-методологічних засад правоутворення, які пов’язані з 

можливістю відійти від дослідження правоутворення виключно в межах 

положень юснатуралізму та позитивізму, взявши за основу його 

комунікативно-правовий та інституційний аспекти; здатністю визначити 

утворення права як процес об’єктивації права шляхом узгодження 

різноманітних інтересів у межах комунікативних зв’язків між суб’єктами 

та формування конкретної моделі правового забезпечення суспільних 

відносин; врахувати суб’єктивний та об’єктивний аспекти правоутворення, 

здійснити аналіз зв’язку права з іншими засобами соціального 

регулювання крізь призму проблем їх утворення та взаємодії; розкрити 

теоретико-методологічні засади правоутворення як сфери поєднання 

конфліктних і компромісних елементів;

-  обґрунтована можливість диференціації категоріального

визначення «правоутворення» в: історичному; матеріальному;

процесуальному; формально-юридичному значеннях;
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-  виокремлені та охарактеризовані рівні впливу громадянського 

суспільства та держави на утворення права;

-  уточнене визначення поняття «правоутворення» як 

соціокультурного правового феномена, обумовленого факторами 

суспільного життя, що відбувається в процесуальному порядку, змістом 

якого є суспільні відносини, пов’язані з формуванням об’єктивної 

необхідності правового забезпечення суспільних відносин, їх виявлення та 

аналізу за допомогою розумової діяльності людини, формування доцільної 

моделі правової поведінки, її закріплення шляхом прийняття нових, зміни 

чи скасування чинних норм права та їх подальшого втілення в реальній 

поведінці суб’єктів, що здійснюється в межах взаємопов’язаних форм на 

національному і міжнародному, внутрішньодержавному і місцевому рівнях 

та націлене на досягнення відповідного правового результату;

-  надано характеристику функціонального призначення елементів 

методологічної основи дослідження теоретико-методологічних засад 

правоутворення тощо.

В цілому положенням, висновкам і рекомендаціям, зробленим 

автором за результатами проведеного дисертаційного дослідження, 

притаманна наукова новизна, а його результати мають наукове та
•і

практичне значення для вдосконалення практики утворення права, 

активізації подальших наукових досліджень теоретико-методологічних 

засад правоутворення та посилення кадрового забезпечення 

правоутворення. Структура дисертаційного дослідження, відповідає 

правилам логічної побудови роботи, складається з вступу, п’яти розділів, 

які структуровано на дванадцять підрозділів, висновків до роботи, списку 

використаних джерел та додатків.

У вступі автором обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету і завдання 

дослідження, виокремлено положення, які становлять наукову новизну
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одержаних результатів, практичне значення результатів, рівень їх апробації 

тощо.

У Розділі 1 автором розкриваються питання історіографії дослідження 

правоутворення, здійснено її періодизацію. В роботі підсумовано стан 

наукової розробки правоутворення, визначено основні сучасні підходи до 

розуміння поняття правоутворення як наукознавчого явища. Цікавими та 

науково корисними є сформульовані автором положення, які 

характеризують стан наукової розробки правоутворенн в межах 

1) світоглядного сприйняття як явища, що є елементом соціальної 

реальності та формує відповідне уявлення у свідомості людини на основі 

загального вивчення явищ дійсності шляхом використання правил 

логічного мислення; 2) історико-соціологічного сприйняття як явища, що 

зумовлене історичним рівнем розвитку суспільства, його культури, 

втілюється в життєдіяльність соціуму з метою досягнення відповідного 

рівня впорядкованості суспільних відносин та формує уявлення про нього 

як про таке, що існує об’єктивно, історично зумовлене соціальне явище, 

що є елементом культури суспільства; 3) науково-правового сприйняття як 

явища наукознавчого характеру, яке формує уявлення про нього як про 

правовий феномен, що охарактеризований з точки зору правовихі
закономірностей його зародження, виникнення, становлення, розвитку і 

функціонування. Ці положення мають методологічне значення, оскільки 

становлять основу для визначення подальших напрямів здійснення 

наукового дослідження правоутворення.

Цілком справедливо автор підсумовує, що сучасний стан наукової 

розробки правоутворення актуалізує питання концептуалізації наукового 

пізнання правоутворення, що має стати загальнотеоретичним фундаментом 

для вдосконалення процесу творення права, оновлення законодавчої бази 

України, забезпечення ефективності правового регулювання суспільних 

відносин, що сприятиме обґрунтуванню єдиної концепції реформування 

правотворчої діяльності уповноважених суб’єктів та, як результат,
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вдосконаленню законодавчої бази України. В подальшому, на підставі 

аналізу поглядів вчених, що стосуються недоліків та прогалини наукового 

пізнання правоутворення, автором цілком аргументовано узагальнено 

перспективи наукового дослідження теоретико-методологічних засад 

правоутворення.

У другому розділі Дідичем Т.О. встановлено наукознавчий 

потенціал положень сучасних типів правопізнання, визначено 

функціональні можливості методології наукового дослідження 

правоутворення, а також обґрунтовано переваги комунікативно- 

інституційного підходу до пізнання правоутворення. Ґрунтовний аналіз 

положень типів праворозуміння дозволив дисертанту переконливо довести 

їх переваги та недоліки щодо пізнання теоретико-методологічних засад 

правоутворення. Науково цінними є узагальнені положення 

юснатуралізму, які потенційно спроможні сформувати пізнавальну основу 

дослідження правоутворення, акцентовано увагу на положеннях 

позитивізму, що потенційно сприятимуть вивченню правоутворення як 

явища, що функціонує в реальному житті суспільства, результатом якого є 

система загальнообов’язкових, формально визначених правил поведінки, 

залежить від розумової діяльності людини і без людини не існує,
•і

здійснюється уповноваженими суб’єктами, є історично мінливим та тісно 

пов’язаним з діяльністю держави, набуваючи законодавчої форми 

вираження. Цікавими є висновки автора щодо положень соціологічного 

підходу до праворозуміння, що є одним із ключових у дослідженні 

теоретико-методологічних аспектів правоутворення, оскільки характеризує 

його насамперед як явище соціальне, відповідно, і його теоретико- 

методологічні аспекти слід вивчати в контексті феномену суспільства, 

життєдіяльності соціальних одиниць та взаємовідносин між людьми. За 

аналогією автором визначено наукознавчий потенціал положень 

психологічної школи праворозуміння, що можуть бути враховані при 

вивченні теоретико-методологічних засад правоутворення.
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Аналізуючи підходи до розуміння феномену методології, 

узагальнюючи доктринальну характеристику елементів методології 

наукового пізнання, автором підсумовано, що методологічну основу 

наукового дослідження теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення становить система принципів наукового пізнання; 

комплекс методологічних підходів, які визначають загальну методологічну 

ідею наукового пізнання теоретико-методологічних аспектів 

правоутворення, та система світоглядних (філософських), 

загальнонаукових та спеціально-юридичних методів наукового 

дослідження, що забезпечують всесторонність та комплексність наукового 

дослідження теоретико-методологічних аспектів правоутворення. 

Встановивши особливості теоретико-методологічних засад 

правоутворення, цілком справедливо наголошено на тому, що найбільш 

доцільним методологічним підходом до їх вивчення видається 

комунікативно-інституційний, який поєднує в собі функціональні 

можливості дослідження комунікативно-правових та інституційних 

аспектів правоутворення як самостійно, так і у їх поєднанні. Визначено 

переваги вказаного методологічного підходу та його функціональне

призначення для вивчення теоретико-методологічних засад
•»

правоутворення.

Розділ 3 дисертації структурований автором на три самостійні 

підрозділи, в межах яких визначено понятійно-категоріальні 

закономірності правоутворення, розкрито особливості факторів 

правоутворення, проведено їх класифікацію та охарактеризовано 

процесуальність правоутворення. На підставі аналізу доктринальних 

підходів до розуміння правоутворення, автором проведено їх узагальнення 

в межах інструментального, процесуального та соціокультурного підходів. 

Встановлено, що правоутворення є складним багатоаспектним явищем 

соціальної та правової реальності, тому доцільно обґрунтувати широке 

його визначення, взявши за основу критерій значення, що дозволило в
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подальшому в роботі розкрити його в історичному, матеріальному, 

процесуальному, формально-юридичному значенні. Встановивши і 

охарактеризувавши ознаки правоутворення удосконалено його 

категоріальне визначення як соціокультурного правового феномену.

Автором обґрунтовано доцільність аналізу факторів правоутворення 

як життєвих обставин, що визначають право, його подальший розвиток. В 

роботі було встановлено, що фактори правоутворення та фактори 

правотворчості співвідносяться між собою як категорії загального та 

конкретного, причому вони наділені як спільними ознаками, так і 

відмінними, які були виокремлено та охарактеризовано. Обґрунтовано 

авторське розуміння поняття «фактори правоутворення» та здійснено їх 

класифікацію за критеріями: сфери життєдіяльності суспільства (політичні, 

економічні, соціальні, релігійні, екологічні тощо); юридичної сили 

правотворчих актів (законодавчі, підзаконні); часових меж впливу 

(довготривалі (постійні), короткотривалі, надзвичайні); територіального 

поширення (зовнішні та внутрішні, які своєю чергою поділяються на 

загальнонаціональні, регіональні, місцеві та локальні); мети впливу 

(негативні та позитивні); змісту (публічні та приватні).

Засновуючись на положеннях комунікативно-інституційного підходу,
•і

здійснено періодизацію правоутворення за критерієм статусу суспільних 

відносин, які виникають і розвиваються в межах правоутворення в 

межах неофіційного та офіційного етап, які у свою чергу структуровано на 

відповідні стадії.

Розділ 4 дисертації включає два підрозділи, в яких здійснено аналіз 

правоутворення як сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, а також проведено комунікативно-

інституційний аналіз держави як суб’єкта правоутворення. Науково 

важливими є сформульовані дисертантом положення, які стосуються 

доктринального розуміння поняття суб’єктів правоутворення,

характеристики утворення права як особливої сфери взаємодії суб’єктів
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громадянського суспільства, яка обумовлена діяльністю різноманітних 

інституцій громадянського суспільства як об’єднання індивідів за 

критерієм спільності потреб та інтересів, результатом чого є формування 

можливих, доцільних, необхідних, а також недопустимих моделей 

поведінки суб’єктів.

Дисертантом доведено, що складність і багатоаспектність 

громадянського суспільства та правоутворення дозволяє виокремити 

критерії узагальнення рівнів впливу громадянського суспільства на 

утворення права як умовної величини, що служить мірилом визначення 

кола суб’єктів, характеру та змісту впливу громадянського суспільства на 

утворення права. В подальшому виокремлені ці критерії та з’ясовано зміст 

відповідних рівнів впливу громадянського суспільства на правоутворення. 

За аналогією автором виокремлено і рівні впливу держави на утворення 

права за відповідними критеріями.

У п’ятому розділі дисертації, що включає в себе два підрозділи, 

узагальнено розуміння сучасного стану утворення права в Україні; 

з’ясовано перспективи розвитку утворення права, здійснено їх 

узагальнення в межах комплексу напрямів розвитку правоутворення; 

встановлено і обґрунтовано шляхи вдосконалення правоутворення та
■і

охарактеризовано їх зміст.

Аналіз особливостей правоутворення в Україні дозволив автору 

встановити сучасний стан його розвитку, виокремити його складові, що 

поєднують в собі аспекти комунікативно-правової зумовленості утворення 

права та його інституційного виявлення. До таких складових віднесено 

об’єктивну зумовленість утворення права в Україні; його юридико- 

технічну формалізацію, а також соціалізацію права в Україні. Цікавими є 

обґрунтовані автором положення, що стосуються перспектив розвитку 

правоутворення.

Практично цікавими є ідеї дисертанта, які стосуються напрямів 

розвитку правоутворення в Україні, які узагальнено в межах
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реформаційно-орієнтаційного, компромісно-орієнтаційного та

інституційно-орієнтаційного змісту. Удосконалення правоутворення в 

Україні дисертантом узагальнено в межах відповідних шляхів: 

1) формування та реалізація системи ідеолого-концептуальних засад 

утворення права; 2) посилення соціальної та людиноцентристської 

зумовленості утворення права. Важливими є ідеї щодо удосконалення 

практики утворення права, а також посилення змісту освітньої діяльності 

щодо в освітній процес закладів вищої освіти України юридичного 

спрямування або на їх юридичних факультетах відповідних 

спеціалізованих навчальних дисциплін («Основи нормопроектування», 

«Проблеми правоутворення» тощо) з метою сприяння професійній 

підготовці фахівців у сфері утворення права.

Висновки по роботі в цілому у стислому вигляді відображають 

основні ідеї та положення дисертаційного дослідження. Список 

використаних джерел складається з наукових робіт вітчизняних та 

зарубіжних вчених монографічного, дисертаційного, енциклопедичного та 

періодичного характеру, нормативно-правових актів та актів судової 

практики, довідкової літератури.

Однак, як і будь-яка творча робота, рецензоване дисертаційне
•>

дослідження викликає ряд зауважень і питань, відповіді на які сприятимуть 

уточненню авторської позиції та вирішенню певних спірних питань.

1. У змісті підрозділу 3.1. з метою удосконалення визначення 

поняття «правоутворення» дисертантом насамперед обґрунтовано 

можливість диференціації визначення «правоутворення» як 

багатоаспектного явища в: історичному, матеріальному, процесуальному, 

формально-юридичному значеннях. Водночас, не можемо повністю 

погодитись з характеристикою вказаних підходів, оскільки не завжди їх 

зміст відповідає тому чи іншому доктринальному підходу до розуміння 

«правоутворення». Наприклад, розглядаючи розуміння правотуворення в 

матеріальному значенні, автор характеризує правоутворення як сукупність
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факторів суспільного розвитку, які впливають на процес виникнення, 

зміни, скасування норм права, характеризують стан правового 

забезпечення суспільних відносин та визначають його подальший розвиток 

і вдосконалення. Слід звернути увагу на те, що фактори суспільного 

розвитку можуть мати і нематеріальний характер. Так само 

характеризуючи правоутворення в формально-юридичному значенні автор 

пов’язує розуміння правоутворення виключно з його ознаками, хоча 

можливо було б доповнити таку характеристику і аспектами правового 

закріплення особливостей правоутворення, його приналежності до явищ 

правової реальності.

2. У змісті розділу 4 автор досить детально досліджує особливості 

правоутворення як сфери комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, обґрунтовує наявність рівнів впливу 

громадянського суспільства на утворення права, встановлює критерії їх 

виокремлення та характеризує їх зміст. Окрім того встановлює значення 

держави у сфері правоутворення та доводить доцільність виокремлення 

рівнів впливу держави на правоутворення, надає їх характеристику. 

Водночас доцільно було б в межах цього розділу дисертації здійснити 

аналіз можливостей людини в правоутворенні, її впливу на утворенняі
права.

3. Цікаво було б почути думку автора щодо переваг комунікативно- 

інституційного підходу до пізнання саме процесуальних аспектів 

правоутворення. В роботі автор в цілому характеризує переваги 

комунікативно-інституційного методологічного підходу до вивчення 

теоретико-методологічних засад правоутворення, однак питання 

процесуальних закономірностей правоутворення потребують застосування 

широкого спектру методів і методологічних підходів наукового пізнання 

(системно-структурний, діяльнісний, функціональний та ін.). Оскільки 

автор в цілому засновує своє дослідження на комунікативно- 

інституційному методологічному підході, тому важливо виокремити його
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функціональні можливості і щодо дослідження окремих його аспектів 

правоутворення, в тому числі і процесуальних.

4. У змісті підрозділу 4.2 автором досліджуються особливості 

значення держави у правоутворенні, викоремлено рівні впливу держави на 

утворення права. Проте, слід відзначити, що як держави, так і утворення 

права є явищами соціально зумовленими, відповідно трансформуються під 

впливом тих змін, які відбуваються в соціумі. Таким чином і рівні впливу 

держави на утворення права варто було б розкрити також і з точки зору 

сучасних особливостей такого впливу. У зв’язку з цим виникає до 

дисертанта запитання: як би Ви могли охарактеризувати сучасний етап 

розвитку держави як особливого суб’єкта правоутворення?

5. Слід позитивно відзначити спробу автора обґрунтувати 

систему тенденцій розвитку правоутворення, недоліків його 

функціонування та правового забезпечення в Україні. Проте окремі 

висловлені автором пропозиції потребують своєї конкретизації. Зокрема, 

на с. 413 дисертації автор в якості самостійного напряму удосконалення 

правоутворення наголошує на необхідності підвищення рівня якості, 

ефективності утворення права, забезпечення його оптимальності та 

збалансування з процесом утворення інших засобів соціального 

регулювання. Тому цікавить питання, які необхідно вжити заходи, щоб 

реалізувати цей напрям вдосконалення?

Незважаючи на висловлені зауваження, вважаємо, що дисертація 

Дідича Т.О. характеризується новизною, являє собою цілісну, завершену 

наукову роботу, тема дисертації розкрита, завдання роботи виконані, а її 

мета досягнута. У дисертації, яка є самостійною працею, міститься 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, що полягає 

в обґрунтуванні на підставі теоретико-методологічного аналізу 

світоглядного і доктринального розуміння правоутворення; з’ясуванні 

переваг комунікативно-інституційного підходу формування концепції 

правоутворення; визначенні його методологічних, категоріальних,
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процесуальних, суб’єктних аспектів і факторів правоутворення; сучасного 

стану, перспектив розвитку та шляхів його вдосконалення в Україні.

Автореферат дисертації відповідає змісту дисертації та повністю 

відображає основні положення і результати дисертаційного дослідження. 

Публікації автора відповідають темі дисертаційного дослідження та не 

дублюють одна одну.

Таким чином, дисертаційне дослідження Дідича Т. О. на тему 

«Теоретико-методологічні засади правоутворення» відповідає 

спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень, а також вимогам, що висуваються до 

докторських дисертацій, визначених «Порядком присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 року № 567, а її автор -  Дідич Тарас Олегович, заслуговує на 

присудження йому наукового ступеня доктора юридичних наук за 

вказаною спеціальністю.

Офіційний опонент:

Завідувач кафедри теорії держави і права 
Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого 
доктор юридичних наук, професор, 
заслужений діяч науки і тех
академік Національної ака; 
правових наук України О. В. Петришин
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До Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

Дідича Тараса Олеговича
на тему: «Теоретико-методологічні засади правоутворення», 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.01 -  теорія та історія держави і права;

Реформування основних сфер життєдіяльності сучасного суспільства

потребує створення солідної нормативної основи, обумовлює теоретичну та

практичну значимість обраної теми дослідження.

Актуальність дисертаційного дослідження Т.О. Дідича обумовлюється

наступними положеннями:

- наявністю тривалої історії світоглядного та наукового осмислення проблем 

утворення права, які потребують аналізу та переосмислення;

- складністю та багатоаспектністю феномена «право»;

- неоднозначністю розуміння права на категоріальному рівні;

- наявністю різноманітних авторських поглядів на правоутворення;

- нездатністю існуючих протирічних уявлень про правоутворення 

забезпечити комплексного формування наукового вчення про утворення 

права;

- необхідністю формування уявлень щодо концептуального та 

методологічного розуміння правоутворення;

- важливістю обґрунтування всебічного, достовірного та об’єктивного 

наукового уявлення про правоутворенняяк комплексне наукове вчення;

- необхідністю створеного наукового базису для подальшого наукового 

дослідження правоутворення в межах галузевих юридичних наук;

- з’ясуванням особливостей правоутворення як складного, багатоаспектного

історія політичних і правових учень

явища правової реальності;

Київського національного університету І 
імені Тараса Шевченка

Від'
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- наявністю доктринальної невизначеності змісту структури та 

функціонального призначення методології наукового пізнання 

правоутворення, що характеризується неусталеністю і розпорошеністю;

- важливістю з’ясування ролі комунікативно-інституційного підходу до 

вивчення правоутворення;

- відсутністю комплексного дослідження правоутворення крізь призму 

комунікативно-інституційного підходу в юридичній науці;

- необхідністю застосування комунікативно-інституційного підходу 

дослідження природи, сутності, категоріального розуміння та 

функціонального призначення правоутворення;

- значимістю процесуальності та результативності правоутворення для 

юридичної практики;

- необхідністю переосмислення усталених уявлень про правоутворення як 

самостійного явища правової реальності;

- дослідженням об’єктивності потреби у праві як динамічному явищі;

- виробленням науково-обґрунтованих положень, які сприяють 

удосконаленню використання потенціалу якості правотворчості та 

реалізації права;

- необхідністю встановлення ролі права у запровадженні правової та інших 

реформ;

- важливістю подолання недоліків процесу здійснення, правового 

забезпечення актів правотворчості та правореалізації;

- необхідністю створення наукової основи удосконалення правотворчості;

- науковим переосмисленням теоретико-методологічних засад 

правоутворення;

- відсутністю комплексних досліджень правоутворення як особливого 

комунікативно-інституційного феномену.

Завдяки визначеним дисертантом завданням мета дослідження, що

полягає у обґрунтуванні на основні теоретико-методологічного аналізу

світоглядного і доктринального розуміння правоутворення, з’ясуванні

переваг комунікативно-інституційного підходу формування правоутворення;
2
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визначені методологічних, категоріальних, процесуальних, суб’єктивних 

аспектів правоутворення та перспектив його розвитку в Україні є повністю 

досягнутою.

Найбільш важливими, на нашу думку, є визначення перспектив 

дослідження теоретико-методологічних засад правоутворення; 

обґрунтування переваг комунікативно-інституційного підходу до пізнання 

теоретико-методологічних засад правоутворення; узагальнення 

доктринальних підходів до розуміння поняття «правоутворення»; 

обґрунтування власного бачення правоутворення як юридичної основи 

шляхом виокремлення його ознак; порівняння категорій «фактори 

правоутворення» та «фактори правотворчості»; удосконалення уявлень про 

етапи та стадії процесу правоутворення; з’ясування впливу інститутів 

громадянського суспільства на утворення права та перспектив розвитку 

утворення права в Україні.

В дисертації чітко розмежовано предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом 

визначено суспільні відносини, пов’язані з утворенням права, а предметом -  

теоретико-методологічні засади правоутворення.

В результаті застосуванням солідної методологічної основи, заснованої 

на використанні феноменологічного, герменевтичного, аксіологічного, 

антропологічного та особливо комунікативно-інституційного підходів; 

системи принципів наукового пізнання; філософських, загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів; опрацювання більше 850 наукових джерел 

нормативного, монографічного та публіцистичного характеру, дисертантом 

обґрунтовано низку ідей та положень, які складають наукову новизну та 

визначають особистий внесок дисертанта у розроблювану проблему. їх 

аналіз надає можливість зробити правомірний висновок про те, що 

дисертаційна робота Дідича Т.О. є одним із перших у сучасній 

загальнотеоретичній науці комплексним дослідженням правоутворення в 

аспекті його теоретико-методологічних засад. Особливого значення наукової 

мають положення наукової новизни, обґрунтовані вперше. Вони торкаються 

періодизації історії формування уявлень про правоутворення в межах трьох
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періодів -  панування філософського розуміння; панування історико- 

соціологічного розуміння та панування наукового правового розуміння; про 

чинники, що зумовлюють переваги застосування комунікативно- 

інституційного підходу до пізнання теоретико-методологічних засад 

правоутвореннята полягають у можливості відійти від дослідження 

правоутворення виключно з позицій позитивізму та юснатуралізму, 

визначити правоутворення як процес об’єктивації права, врахувати 

суб’єктивний та об’єктивний аспекти правоутворення та розкрити теоретико- 

методологічні засади правоутворення як сфери поєднання конфліктних і 

компромісних елементів. Дисертантом обґрунтовано багатоаспектність 

категоріального визначення правоутворення, що вживається у історичному, 

матеріальному, процесуальному, формально-юридичному значеннях; 

обґрунтовано дефініцію поняття «фактори правоутворення» як комплексу 

умов життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні взаємовідносини 

між його суб’єктами, що породжують та визначають зміст об’єктивної 

необхідності зміни їх правової регламентації; детермінують утворення права 

(с. 33). Не викликають заперечення положення щодо виокремлення

безпосереднього та опосередкованого рівнів впливу громадянського 

суспільства на утворення права та виокремлення рівнів впливу держави на 

правоутворення (с. 33-34).

Дисертантом удосконалено уявлення про ознаки правоутворення, його 

визначення, критерії класифікації факторів правоутворення та етапи 

правоутворення. Дістали подальшого розвитку положення щодо 

пізнавальних перспектив використання інтегрованого підходу до вивчення 

теоретико-методологічних засад правоутворення, характеристики 

функціонального призначення елементів методологічної основи дослідження 

теоретико-методологічних засад правоутворення, особливостей факторів 

правоутворення в межах комунікативно-правового аспекту, домінантів про 

складові сучасного стану утворення права в Україні та шляхів вдосконалення 

правоутворення в Україні (с. 35-40).
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Висновки і рекомендації, обґрунтовані в дисертаційному дослідженні 

Т.О. Дідича, використані в науково-дослідній роботі в процесі розробки 

планових тем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України та Київського 

університету права НАН України; в правотворчій діяльності в процесі 

розробки проектів концепцій планів правотворчої роботи, розвитку 

законодавства України та окремих нормативно-правових актів; у 

правозастосовній діяльності у процесі критичного аналізу недоліків актів 

правотворчості та навчальному процесі в процесі читання нормативного і 

спеціалізованих курсів, розробки навчально-методологічних матеріалів.

Положення та ідеї дисертаційного дослідження Т.О. Дідича достатньою 

мірою апробовані на засіданнях кафедри теорії права та держави, де робота 

була виконана; у двох індивідуальних монографіях дисертанта; шістьох 

розділах колективних монографій; 31 статті, 27 з яких опубліковано у 

національних фахових періодичних виданнях та 6 -  у виданнях іноземних 

держав; 2-х навчально-методичних посібниках та 54 тезах доповідей та 

Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях.

Логічною та послідовною є структура дисертаційного дослідження Т.О. 

Дідича, яка складається із вступу; 5 розділів, об’єднаних у 12 підрозділів; 

висновків; списків використаних джерел та додатків.
•і

Розділ 1 дисертації присвячено аналізу історико-правових аспектів 

наукового дослідження правоутворення шляхом аналізу світоглядової основи 

правоутворення та визначення змісту сучасних уявлень про правоутворення і 

перспективи його наукового дослідження.

Важливого значення для дослідження проблеми має світоглядна основа 

наукового дослідження правоутворення, встановленню якої присвячено 

підрозділ 1.1 дисертації. На думку дисертанта саме вона надає змогу 

з’ясувати передумови і особливості дослідження, охарактеризувати його 

розвиток, рівень наукової розробки проблеми, з’ясувати перспективи 

вивчення відповідного явища (с. 43).
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Дисертантом проаналізовано ідеї вчених Стародавнього Єгипту, 

Вавилону, Стародавньої Індії, Китаю (с. 46-50), Стародавньої Греції та 

Стародавнього Риму (с. 50-54) та виокремлено особливості дослідження 

правоутворення періоду Античності, що полягають у виокремленні 

правоутворення в якості самостійного об’єкта світоглядного або наукового 

осмислення, який розкривається через суміжні поняття «природа права», 

«закон», «законотворчість»; наголошується на динамічному характері 

права,що потребує оновлення та вдосконалення (с. 540.

Іншим етапом становлення уявлень про правоутворення в дисертації 

визначено Середньовіччя, що зумовлений розвитком християнства та його 

поширення на країни тогочасної Європи. Результатом узагальнення ідей Ф. 

Аквінського, М. Падуанського (с. 55), Л. Раймунда став висновок про те, що 

цей етап продовжує ідеї мислителів періоду Античності, розкриваючи 

питання утворення права як такого, що зумовлене соціальним призначенням 

права та його теологічною природою (с. 56).

Третім етапом визначено Відродження та Реформацію -  кінець XV -  

XVII ст., який характеризується переосмисленням світоглядних ідей 

Античності; обумовленістю утворенню права ідеями свободи, рівності, 

протидії сваволі.

Самостійним етапом становлення уявлень про правоутворення
•і

виокремлено Просвітництво (XVII -  XVIII ст.), в межах якого 

правоутворення розкривається з точки зору зумовленості права 

різноманітними факторами соціального, географічного, національного, 

культурного характеру; договірними відносинами у сфері права, основу яких 

складає природне право людини; формування права як результату політичної 

боротьби; виокремлення в якості фактору утворення права забезпечення 

потреб і інтересів людини; антропологічного походження права та його 

соціальної обумовленості (с. 61-63).

В якості самостійного періоду виокремлено філософський, що тривав із 

кінця XVIII ст., в межах якого правоутворення розглядається як самостійне 

явище, яке має закономірності виникнення, функціонування та
б
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вдосконалення, наділене певними властивостями. Аналізуючи утворення 

права через ідеї соціологічної та історичної шкіл правоутворення (с. 64-65) 

дисертант доходить висновку, що правоутворення є об’єктивним процесом 

суспільного розвитку, що має наступницький характер (с. 65-66). Основними 

напрямками аналізу правоутворення виокремлено юснатуралізм (походження 

права від природи речей), соціологічну школу (утворення права через 

існування суспільства), історичну школу (розуміння правоутворення через 

несвідомий процес та історикозумовлені обставини), психологічну школу 

(розуміння психіки та емоційного стану суб’єкта в якості джерела права), 

концепції позитивізму та нормативізму, які пов’язують утворення права з 

діяльністю уповноважених суб’єктів (с. 79).

Підрозділ 1.2 присвячено сучасним уявленням про правоутворення та 

перспективи його наукового дослідження. Сучасний етап становлення 

розуміння правоутворення визначено як підвищення наукового пізнання 

правоутворення, відхід від філософського осмислення правоутворення, 

розмежування теоретико-правових та галузевих напрямків досліджень. 

Правоутворення виокремлюється як науковознавче правове явище, що має 

складний багатоаспектний характер та може бути вивчене за допомогою 

різноманітних методологічних підходів та методів пізнання (с. 80).

Аналізуються ідеї вчених радянського періоду, що мали соціалістичне
'І

спрямування; праці вчених 80-х років, що обґрунтовували правоутворення з 

точки зору трансформаційних процесів у суспільстві; ідеї представників 

широкого праворозуміння, що характеризували утворення права через 

закономірності, сутність та природу. Правоутворення характеризується як 

самостійна, динамічна., пізнавальна категорія, в межах якої виокремлено 

теоретико-правові та прикладні аспекти (с. 87-88).

Дисертантом обґрунтовано особливості аналізу правоутворення в межах 

сучасного етапу, знання про яке набуває науково-юридичного характеру,має 

теоретико-історичне спрямування, набуває статусу самостійного об’єкта 

дослідження, є складним явищем (с. 89-91).
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В результаті аналізу історії становлення уявлень про правоутворення 

дисертантом обґрунтовано ідею щодо можливості виокремлення трьох 

періодів -  панування філософського розуміння утворення права (ХІ-ІХ ст. до 

н.е. -XVIII ст. н.е.), панування історико-соціологічного розуміння 

правоутворення (поч. XIX ст. -  XX ст.); панування наукового правового 

розуміння правоутворення як науковознавчого явища (XX ст. -  сучасний 

період) (с. 95).

Розділ 2 дисертації Т.О. Дідича має теоретико-методологічне 

спрямування. Одним із його аспектів визначено аналіз правоутворення в 

аспекті сучасних типів праворозуміння (підрозділ 2.1).

Акцентуючи увагу на доктринальній неоднозначності типологізації 

підходів до праворозуміння, дисертант виокремлює природно-правовий тип 

правопізнання (с. 101), виокремлення особливості правоутворення, що його 

характеризується як вияв живої природи, об’єктивно зумовлене явище, засіб 

трансформації моральних засад співжиття у праві, соціально-природне явище 

(с. 105). Важливим напрямком дослідження правоутворення визначено 

позитивістський підхід до правопізнання, в межах якого виокремлено 

етатизм і нормативізм (с. 106). Правоутворення вважається результатом 

діяльності держави, яка створює, гарантує, охороняє права, забезпечує його 

дієвість та ефективність (с. 107).

Важливого значення для пізнання правоутворення має соціологічна 

концепція, що пов’язує формування права з діяльністю суспільства та 

психологічна концепція, що в основу формування права закладає ідею 

відмежованості позитивного права, яке походить від права інтуїтивного, яке 

створює індивід в процесі життєдіяльності суспільства (с. 112). В

дисертаційній роботі визначено не лише ідеї концепцій правопізнання, але і 

акцентовано увагу на їх позитивних і негативних рисах. Зроблено 

правомірний висновок про необхідність застосування інтегрованого підходу 

правопізнання, що забезпечить комплексний аналіз правоутворення (с. 113).

Підрозділ 2.2 присвячений аналізу функціональних можливостей

методології наукового дослідження правоутворення. Акцентуючи увагу на
8
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різноманітних уявленнях вчених про структуру методологічної основи 

дослідження дисертантом виокремлено в якості методологічної основи 

аналізу правоутворення принципи наукового пізнання„(с. 125-128). Серед них 

виокремлено принцип всебічності, обґрунтованості, історизму, 

комплексності, системності, конкретності, поєднання теорії та практики, 

професіоналізму.

В якості важливої складової методологічної основи дисертантом 

визначено методологічні підходи (с. 128-135), серед яких феноменологічний, 

антропологічний, герменевтичний, аксіологічний, системний, синергетичний, 

порівняльно-правовий. Методологічні підходи вивчення правоутворення 

доповнені системою методів наукового дослідження (с. 136-140), серед яких 

філософсько-світоглядові, загальнонаукові та спеціально-наукові. Окрема 

увага в роботі приділена встановленню переваг комунікативно- 

інституційного підходу до пізнання правоутворення. Виокремлено чинники, 

що зумовлюють застосування соціолого-правового підходу до пізнання 

правоутворення (с. 144-152); встановлено його переваги до пізнання

предмету дисертації (с. 153-171).

Розділ 3 присвячений теоретико-правовим аспектам правоутворення. 

Ключовим теоретико-правовим аспектом визначено понятійно-категоріальне 

розуміння правоутворення. На основі аналізу інституційного, 

інструментального, процесуального, комунікативного підходів (с. 184-188) 

дисертантом запропоновано власне бачення цієї категорії та акцентовано 

увагу на її ознаках (с. 199-201). Дисертантом обґрунтовано можливість 

виокремлення історичного, матеріального, процесуального, формально- 

юридичного значення правоутворення (с. 201-203).

Підрозділ 3.2 присвячений з’ясуванню комунікативно-інституційної 

основи аналізу та класифікації факторів правоутворення. Дисертантом 

зазначається на необхідності переосмислення уявлень про фактори 

правоутворення, обґрунтовані радянською юридичною наукою. Під 

факторами правоутворення дисертант розуміє комплекс умов

життєдіяльності суспільства, змістом яких є реальні взаємовідносини між
9
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його суб’єктами, що породжують та визначають зміст об’єктивної 

необхідності зміни їх правової регламентації, детермінують утворення права 

(с. 223). В якості критеріїв класифікації факторів правоутворення

запропоновано сфери життєдіяльності суспільства (політичні, економічні, 

соціальні, релігійні, екологічні) -  (с. 227-230); юридична сила правотворчих 

актів (конституційні, законодавчі, підзаконні); часові межі впливу 

(довготривалі, короткотривалі, надзвичайні); територіальне поширення 

(внутрішні, зовнішні); мета впливу (негативні, позитивні); зміст (публічні, 

приватні).

Окреме місце в роботі відведено з’ясуванню особливостей 

процесуальності як властивості правоутворення. Дисертантом виокремлено 

два етапи правоутворення: неофіційний, змістом якого є суспільні відносини, 

які визначають формування потреб у їх правовому впорядкуванні та 

виявляються у факторах правоутворення та офіційний етап, змістом якого є 

правовідносини, що виникають у сфері правотворчості та правореалізації 

(с, 257). В межах означених етапів виокремлюються стадії. Так, у межах 

офіційного етапу виокремлено нормопроектну стадію, правоформалізуючу, 

промульгаційну стадію, правореалізаційну стадію (с. 265-268).

Особливого значення для дослідження теоретико-методологічних 

аспектів правоутворення має характеристика його суб’єктів, яка в дисертації 

Т.О. Дідича проаналізована через комунікативно-інституційний вимір 

(Розділ 4). Логічно аналіз суб’єктної складової розпочинається із з’ясування 

особливостей правоутворення як сфери комунікативно-інституційної 

взаємодії суб’єктів громадянського суспільства. З цією метою дисертант 

досліджує співвідношення об’єктивної та суб’єктивної обумовленості 

правоутворення, що, в кінцевому рахунку, відображає взаємодію держави та 

громадянського суспільства у правоутворенні (с. 272-274). В дисертації 

виокремлено такі інститути громадянського суспільства,які безпосередню 

спричиняють вплив на правоутворення, як структурні елементи 

громадянського суспільства, моделі поведінки та соціальні практики, норми

права, когнітивні образи як уявлення суб’єктів про предмет, які впливають
10
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на обрання майбутніх варіантів поведінки у сфері права (с, 275). В процесі 

дослідження особливостей суб’єктивної складової правоутворення дисертант 

обґрунтовує доцільність виокремлення моделей, що мають пізнавальний 

характер. Мова іде про суспільство => право ^громадянське суспільство, де 

право є об’єктивною необхідністю і результатом діяльності громадянського 

суспільства та модельний ряд суспільство => право; громадянське 

суспільство =>право, де відбувається, з одного боку, утворення права 

реформаторського характеру, а, з іншого боку, відчутним є вплив 

громадянського суспільства на реформування права (с. 280). Складність та 

багатоаспектність громадянського суспільства обумовила можливість 

виокремлення рівнів впливу громадянського суспільства на утворення права, 

а саме:

-в залежності від кола суб’єктів громадянського суспільства такими 

рівнями визначено безпосередній та опосередкований (с. 294);

- в залежності від сфери впливу громадянського суспільства на 

утворення -  політичний, економічний, соціальний (с. 301).

Логічним є дослідження впливу держави на правоутворення, проведене 

дисертантом у підрозділі 4.2. Акцентуючи увагу на існуючих наукових 

позиціях щодо ролі держави у процесі утворення права, автор справедливо 

наполягає на необхідності їх переосмислення у відповідності до сучасних
•і

потреб та заповнення існуючих прогалин наукового аналізу місця і ролі 

держави в системі суб’єктів правоутворення. Дисертант робить правомірний 

висновок про те, що особливості сучасного етапу розвитку держави, 

специфіка розбудови правової системи зумовлюють доцільність

переосмислення ролі держави як суб’єкта правоутворення шляхом 

визначення реального функціонального потенціалу держави у творенні 

права; аналізу ролі держави під впливом чинників трансформаційного 

характеру; акцентування уваги на перевагах широкого підходу до 

характеристики держави як суб’єкта утворення права; критичного аналізу та 

подолання монополії панівної ідеології радянської держави; врахування

п
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особливостей сучасної держави; визначення взаємозалежності

державотворення та правоутворення; з’ясування сутності закономірностей 

функціонування держави як суб’єкта утворення права (с. 310-311). Досить 

повно і чітко дисертантом виокремлено переваги комунікативно- 

інституційного методологічного підходу дослідження закономірностей 

функціонування держави як суб’єкта правоутворення (с. 312-315). Цілком 

виправдано Т. О. Дідич виокремлює аспекти утворення права, в яких 

розкривається пізнавальна роль держави. Мова іде про інтелектуальний, 

вольовий, публічний, інструментальний, процесуальний, соціальний, 

функціональний, комунікативний, інституційний, поліструктурний,

структурно-формальний аспекти (с. 322-323). Дисертантом запропоновано 

критерії класифікації рівнів впливу держави на правоутворення в залежності 

від статусу держави (офіційний рівень, що виявляється у правотворчості, 

формуванні потреби у зміні правового регулювання, результатах утворення 

права та неофіційний рівень (с. 325-329); залежно від характеру впливу 

держави виокремлено безпосередній та опосередкований рівень (с. 329-331); 

в залежності від просторових меж впливу держави обґрунтовано можливість 

виокремлення національного та міжнародного рівнів (с. 330-333); в

залежності від характеру інтересів, реалізованих державою виокремлено 

вплив держави на формування публічного права, приватного права (с. 334- 

336) та в залежності від поділу державної влади -  законодавчий, виконавчий, 

судовий рівні (с. 339-341). В кожному із рівнів визначено комунікативну та 

інституційну складові, що повністю відповідає поставленій дисертантом меті.

Розділ 5 має практико-прикладне спрямування і націлений на аналіз 

стану і перспектив розвитку правоутворення в Україні. Дисертантом 

узагальнено наявні в юридичній науці погляди щодо проблематики сучасного 

стану утворення права (с. 348-351), визначено переваги комунікативно- 

інституційного методологічного підходу для виявлення сучасного стану 

правоутворення в Україні (с. 353-358) та з’ясовано його переваги і недоліки 

(с. 361-371). Висновки дисертанта підкріплені даними соціологічного 

опитування. Виокремлено наступні недоліки сучасного стану формалізації
12
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права: неузгодженість форми правотворчих актів та сфери суспільних 

відносин, на які поширюється їх дія (с. 375-381); порушення правил 

змістовно-структурної побудови правотворчих актів в Україні (с. 381-392). 

Особливої уваги заслуговує підрозділ 5.2 дисертації, в якому виокремлено 

перспективи розвитку правоутворення в Україні та шляхи його 

вдосконалення. Основними напрямками розвитку правоутворення в Україні 

визначено необхідність розвитку суспільства, в межах якого здійснюється 

правоутворення; націленість правоутворення на забезпечення стабільності 

внутрішньої непротирічності, передбачуваності суспільних відносин, їх 

сталого неконфліктного розвитку; подальше підвищення рівня якості, 

ефективності утворення права, забезпечення його оптимальності та 

збалансування з утворенням інших засобів соціального регулювання (с. 408- 

416). Дисертантом виокремлено три напрямки шляхів удосконалення 

правоутворення -  активізація проведення теоретико-методологічних 

досліджень закономірностей утворення права; удосконалення практики 

утворення права; упровадження в освітній процес закладів юридичного 

профілю спеціалізованих навчальних дисциплін, пов’язаних із 

нормопроектуванням та правоутворенням (с. 416-418).

Висновки до дисертації відображають основні положення, обґрунтовані 

дисертантом та відповідають завданням і меті дослідження. В якості додатків 

список публікацій здобувана, анкети опитування щодо бачення сучасних 

проблем утворення права, зведені дані результатів опитування студентів 

щодо проблем ролі освіти для правоутворення, модельні робочі програми 

навчальних дисциплін «Проблеми правоутворення» та «Основи 

нормопроектування».

Дисертаційне дослідження Т.О. Дідича підготовлено на високому 

професійному рівні та викликає позитивне враження. Однак, як і будь-яка 

інша творча робота, викликає певні зауваження та побажання, націлені на 

уточнення авторської позиції дисертанта із спірних проблем та викликані 

обмеженістю роботи певним обсягом.
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1. Характеризуючи етапи становлення уявлення про правоутворення 

дисертантом виокремлено, і це є доречним і справедливим, історико- 

соціологічний етап (с. 78), в межах якого спостерігається інтенсифікація 

розвитку суспільних наук та формування широкого спектру поглядів учених 

на проблему утворення права. Однак, дисертант, і з цим знову ж таки 

потрібно погодитись, виокремлює напрямки, в межах яких здійснюється 

аналіз правоутворення, серед яких юснатуралізм, соціологічна школа, 

історична школа, психологічна школа, концепції позитивізму та 

нормативізму. Звідси потребує уточнення позиція дисертанта, чому він 

віддає перевагу саме історико-соціологічному напрямку розуміння 

правоутворення?

2. Підрозділ 2.1 присвячено аналізу правоутворення в аспекті типів 

правопізнання. Не заперечуючи проти необхідності дослідження саме такого 

аспекту вияву методологічних основ правоутворення, на нашу думку, 

потребує уточнення доктринальне розмежування понять тип праворозуміння 

та тип правопізнання, що забезпечить чіткість аналізу проблеми 

правоутворення через особливості доктринального розуміння права.

3. Дисертант, аналізуючи правоутворення на категоріальному рівні, 

цілком вірно акцентує увагу на необхідності розмежування цієї категорії із 

суміжними поняттями, виокремлюючи в якості таких правотворчість, 

нормотворчість (с. 178), правотворення, правоустановлення (с. 194), що 

викликає потребу в уточненні авторського бачення співвідношення 

означених категорій.

4. Дисертантом достатньою мірою і повно проаналізовано переваги 

комунікативно-інституційного методологічного підходу до пізнання 

теоретико-методологічних основ правоутворення і він переконав у 

важливості його застосування, однак у подальших розділах мова іде про 

правоутворення як сферу комунікативно-інституційної взаємодії суб’єктів 

громадянського суспільства, що також, на нашу думку, потребує уточнення 

особливостей цього методологічного підходу до встановлення суб’єктної 

складової правоутворення.
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Зазначені зауваження не мають принципового характеру і не впливають 

на позитивну оцінку роботи. Автореферат відповідає змісту дисертації, 

наукові праці дисертанта відображають основні ідеї та положення його 

дисертаційного дослідження.

Дисертація Дідича Т.О. «Теоретико-методологічні засади 

правоутворення» відповідає спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень та вимогам п. 9, 12-14 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою 

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

дисертант -  Тарас Олегович Дідич заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 -  теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень.

Офіційний опонент:
перший заступник директора навчально-наукового 
інституту права та психології
Національного університету «Львівська політехніка», 
професор кафедри теорії та філософії права, 
доктор юридичних наук, професор, 
академік Академії наук вищої освіти України

Вчений секретар
Національного університету^^"- „ 
«Львівська політехніка»л^ о^ суш т̂  
к.т.н., доцент //* &  - ^ А

Гарасимів Т. 3.
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