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)■ Процес становлення України як сучасної демократичної держави
і(
актуалізує значимість наукових досліджень суспільних та державно-правових 

змін, інтеграції України в європейське і міжнародне співтовариство, що 

створює необхідні передумови для реалізації ідей свободи, верховенства права, 

пріоритету прав і свобод людини. Особливої значущості набуває тема 

політичних свобод задля того, щоб людина змогла відчути себе особистістю, 

активним громадянином, якому суспільство надає можливість самореалізації 

свободи волі.

Невід'ємною складовою суспільних відносин є відносини свободи і

) 'відповідальності, що охоплюють всі сфери суспільного життя -  економічну,
і
соціально-політичну, духовну. Особливо важливе значення вони набувають в 

політичній сфері, пов’язаній із здійсненням публічної влади.

Не дивлячись, на те, що проблематика політичної свободи завжди 

привертала увагу дослідників, саме це поняття, так само як і суміжні поняття 

справедливості, рівності, демократії є суперечливими за своєю суттю, мають 

неоднозначне трактування в різних політичних ідеологіях та концепціях і 

потребують наукового обґрунтування як сучасних суспільно-політичних явищ. 

Багатозначність та неповна визначеність терміну «свобода» у сучасному

J'політичному лексиконі є очевидною. Для деяких політичних сил він виступає
і
гаслом, здатним привернути увагу та симпатію виборців, інші використовують 

цей термін в популістичних цілях.

Не дивлячись на обґрунтування світоглядницького контексту ідеї свободи 

в українській та зарубіжній науці (філософській, соціальній, економічній, 

юридичній), дослідження суто політичного аспекту ідеї, необхідність
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послідовників, їх значення для сучасних українських реалій і спонукало автора 

обрати тему даної дисертаційної роботи.

Метою роботи є розкриття еволюції та визначення сутності політичних
і
свобод на основі аналізу наукових праць переважно періоду XVIII-XIX 

століття та виявлення їх практичного значення для сучасних українських 

реалій.

Для реалізації цієї мети автором поставленні такі основні завдання: 

визначити, проаналізувати базові рівні виміру свободи; класифікувати основні 

поняття, що формують її зміст; дослідити розуміння сутності політичних 

свобод в класичних ідеологіях періоду XVIII-XIX століттях; з'ясувати основні 

чинники впливу на рівень реального забезпечення сучасних свобод та інше.

Об’єктом дослідження є теорії XVIII-XIX ст. як фундаментальної основи
і
становлення та розвитку політичних свобод.

Предметом дослідження є ідея свободи в політичних вченнях XVIII-XIX

ст.

В дисертації досить детально аналізуються підходи до інтерпретації 

поняття «свобода» в історії політичної думки досліджуваного періоду, а також 

виокремлюється це поняття з поміж основних його видів і досліджується в 

цивілізаційному, філософському, соціальному та правовому вимірах. Автор 

пропонує розглянути кожний з цих підходів через з'ясування у наступному

• порядку: свобода як термін, як процес, як дія в суспільстві, практика та
і
реальність. На його думку змістовне наповнення свободи в політичному вимірі 

зводиться до реалізації інтересів громадян у політичній системі суспільства. 

Основа політичної свободи, як дія в суспільстві, полягає у єдності державної 

влади із народом у вигляді народного представництва. Практичною реалізацією 

являється реальність демократичного суспільства через договір як легітимація 

та лімітація суспільно-державних стосунків. Держава виступає гарантом 

існування, реалізації та захисту прав і свобод людини і громадянина.(ст 8 

автореферату).



I
f

Автор пропонує визначення поняття «політичні свободи», як базового 

різновиду соціальних свобод і першочергової умови для існування 

демократичного суспільства, яка пов’язана насамперед з правопорядком, тобто 

сукупністю політичних і правових норм з чітко визначеними повноваженнями, 

які надають людині й громадянину право як на участь у вирішенні 

місцевих,регіональних і державних справ, так і на захист власних інтересів, не 

порушуючи при цьому права інших. Це образ можливої й дозволеної поведінки 

громадян у сфері політики, який координується за допомогою цінностей, норм і 

і санкцій.

Розглядаючи формування концепції політичних свобод у класичних 

ідеологіях XVIII-XIX ст. та їх сутність, досліджено і визначено розуміння ідеї 

політичних свобод в класичному лібералізмі, консерватизмі, утопічному і 

марксистському вченнях. Автор порівнює політичні свободи через осмислення 

політичної участі громадян, певної незалежності від державної влади (Т. Гоббс, 

Дж. J I o k k ,  І .  Бентам., А. де Токвіль); політичні свободи в консервативному 

вченні (Е. Берк, Ж. Местр); осмислення соціального ідеалу, соціальної 

нерівності людей в утопічних доктринах; а також визначення політичних 

І свобод в марксистській ідеології.

Аналізуючи досліджуваний період -  епоху буржуазних революцій XVIII- 

XIX ст. справедливо підкреслюються переміщення свободи з моральної 

філософії в політичну площину, виникнення концепції негативної і позитивної 

політичної свободи.

Автор намагається з'ясувати необхідність запозичення окремих поглядів 

зазначених класичних ідеологій в сучасних умовах, справедливо підкреслюючи, 

що проблеми свободи, рівності, влади, держави і демократії перетинаються та 

використовуються в сучасних варіаціях та стають загальноприйнятими 

''нормами, формуючи певний «ідеологічний консенсус». В сучасній політичній 

науці такі явища характеризуються як ідея взаємодоповнення різних ідеологій, 

як певний «ліберально-консервативний» консенсус, так звана «інтегративна 

ідеологія».
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Окрему увагу автор приділяє демократичним цінностям, принципам 

демократії, серед яких ключовими є: визнання народу джерелом влади, 

пріоритет індивіду, рівність всіх перед законом, верховенство закону. Особливо 

важливим, на думку автора, є дослідження шляхів демократизації в тих країнах,

) * де відбуваються трансформаційні етапи розвитку, в тому числі в Україні (ст.
і
160 дисертації).

Результати дисертації належним чином апробовано на міжнародних та 

українських наукових конференціях. Основні положення дисертації висвітлено 

в п’яти публікаціях, з яких три у наукових фахових журналах України, одна 

включена до міжнародної наукометричної бази, та ще одна в іноземному 

науковому періодичному виданні.

Позитивно оцінюючи здійснене дисертаційне дослідження в цілому, 

вбачається водночас можливим відзначити деякі спірні та дискусійні

J' положення та висновки автора.
і

1. Перший розділ роботи «Теоретико-методологічні засади дослідження 

політичних свобод» носить дещо описовий характер. Починаючи зі 

сторінки 29 і далі автор наводить визначення «свободи» різними 

авторами (JI.A. Подолянко, Ю.Ф. Кравченко, Я.Б. Лазур, О.П. Донченко, 

Л.М. Слободянюк та багато інших), не супроводжуючи їх своїми 

висновками і навіть не коментуючи. Така ж картина продовжується на 

сторінках 44-48, 50-52, 55-56 та інших. І тільки на 61 сторінці дається 

авторське поняття «політичної свободи».

J' 2. В другому розділі «Формування концепції політичних свобод в 

класичних ідеологіях XVIII-XIX ст. та їх сутність» досить нерівномірно 

подається аналіз основних ідеологій, що досліджуються в дисертації. Так 

ліберальній концепції політичної свободи присвячено 7 сторінок, 

доктрині консерватизму -  5, утопічним уявленням про політичну свободу 

-  21 сторінка, а марксистській концепції політичної свободи -  4. Таке 

подання матеріалу не могло не відобразитися на повноті аналізу. Автор, 

аналізуючи ліберальну традицію свободи суттєво звужує її теоретичні



основи, де свобода розглядається, не тільки як властивість політичного 

суб’єкта, а й свобода, як якість публічно-політичної сфери, про що 

неодноразово наголошували в своїх працях теоретики класичного 

лібералізму. Особливої уваги заслуговує системне дослідження 

політичної свободи в доктрині класичного консерватизму(стор 73-79). 

Аналізуючи роль свободи в аксіологічній конструкції класичного 

консерватизму на прикладі робіт Е.Бьорка, автор мало приділяє увагу 

власності, як забезпеченні самого існування свободи.

В списку літератури автор чомусь посилається на визначення «політичної 

свободи» надане в «Технічній енциклопедії» (ст. 198 дисертації). В той же 

час не використовуються сучасні підходи до цього поняття, які знайшли 

своє відображення в «Політичній енциклопедії», ред. кол.:Ю. Левенець, 

Ю. Шаповал. -  Київ, 2012 p., де виокремлюються такі форми вияву 

політичної свободи як: свобода вибору, політичної думки і висловлювань, 

свобода світогляду та віросповідання та вказується на вільну і можливу 

поведінку та позицію громадян у сфері політики (ст. 657).

Не зовсім переконливим можна вважати пункт 5 висновків (ст. 187 

дисертації) щодо зумовленості впливу на формування і рівень реального 

забезпечення політичних свобод у різних країнах історичними, 

географічними, соціально-економічними, культурними та політико- 

правовими факторами становлення державності, до яких автор відносить 

наступні: карні закони, географічний фактор, цивілізаційний 

(історичний), засоби масової інформації та інформаційні технології, 

навіть не згадуючи про конституціоналізм та конституційно-правові акти. 

На наш погляд при аналізі класичних політичних ідеологій XVIII-XIX ст. 

щодо політичних свобод доцільно було б обрати якісь критерії 

порівняння, якими могли б бути наприклад, співвідношення свободи, 

рівності та соціальної справедливості в контексті політичних відносин 

або інші, тоді робота набула б більш логічного характеру.
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6. З попереднім зауваженням пов'язане і наступне: робота виграла б якщо її 

автор проаналізував ідеї свободи в контексті категорій «політична влада», 

«політична відповідальність», «політична воля», тобто категорій, які 

складають ядро політичних вчень.

Висловлені зауваження та побажання носять рекомендаційний характер 

і не применшують наукового значення дисертаційної роботи. Оформлення 

дисертації й автореферату здійснено з дотриманням відповідних вимог до 

такого роду робіт.

Аналіз змісту автореферату та дисертації засвідчує ідентичність їх 

структури, логіки викладання матеріалу, відповідність основних положень та 

висновків.

Рецензована робота є завершеною самостійною працею, що спрямована 

на вирішення актуальної проблеми теорії та історії політичної науки. Отже, 

дисертація Скляра Олега Юрійовича «Ідея свободи в політичних вченнях 

XVIII-XIX ст.» відповідає вимогам п. 9, 11, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами), а її автор заслуговує на присудження 

вченого звання кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 -  теорія 

та історія політичної науки.
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію 

СКЛЯРА ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА 

«ІДЕЯ СВОБОДИ В ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕННЯХ XVIII-XIX СТ.» 

подану на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.01 - теорія та історія політичної науки

Ідея свободи лишається об’єктом дослідницького інтересу протягом 

багатьох сторіч. Однак свобода як цінність, була результатом глобальних 

змін в образі мислення людини саме XVIII століття. Тож цікаво 

прослідкувати як вплинули на наше сьогодення ідеї Просвітництва. Багато 

років поспіль свобода насамперед сприймалася людьми як певний статус, 

який імпліцитно передбачав існування простору для спілкування -  

політичного простору. Тобто свобода розкривалася через призму 

політичного, як така, що може існувати тільки в політичному просторі, для 

якого характерне спілкування. Однак сучасний досвід поставив під сумнів 

релевантність зв’язки політики та свободи. Адже людство зіткнулося з 

появою політичних режимів, які повністю заперечували ідею свободи як 

таку, що протистоїть реалізації державної влади. На практиці це означало 

абсолютне невизнання прав людини, що заперечило передусім право на 

свободу. Таким чином викристалізувалося розумінння того, що свобода 

кожного індивіда має закріплюватися шляхом ухвалення законів, які стали 

гарантією мінімальних обмежень заради збереження максимальних 

можливостей.

Поняття свободи в контексті політики розкривається через 

співвідношення негативної і позитивної свободи, тобто «свободи від» і 

«свободи для». Негативна свобода передбачає, що людина вважається 

вільною до тієї межі, до якої ніхто не втручається в її діяльність, а навмисне

втручання тотожне примусу. В цьому контексті важливим є розуміння того,
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що особиста свобода -  це невід’ємна потреба кожного, у зв’язку з чим 

необхідно встановити межі втручання держави. Законодавство ж 

створюється з метою окреслення особистого простору. Позитивне значення 

свободи інтерпретує її з точки зору можливостей для реалізації. Природним є 

те, що людина хоче бути суб’єктом, а не об’єктом. Тож прихильники 

концепції позитивної свободи пропонують доктрину визволення через розум. 

Принципи, які від самого початку є зовнішніми стосовно людини, вона 

мусить зрозуміти, а значить зробити своїми. Саме знання та розуміння 

унеможливлюють ірраціональні прагнення. Тобто знання допомагає людині 

поставити раціональну мету та вберегтися від нездійсненних бажань.

Важливість піднятої проблематики обумовлена тим, що розкрито 

становлення, розвиток та сутність політичних свобод як загальновизнаної 

найвищої соціальної цінності й неодмінної умови функціонування всіх інших 

видів свобод на основі аналізу наукових праць переважно періоду XVIII-XIX 

ст. та показано практичне значення політичних свобод в дослідженнях 

класичних ідеологій для сучасних політичних процесів. Структура дисертації 

є цілісною та логічною, виокремлені розділи розкривають визначену тему й 

відображають підхід автора до обраної теми. Об’єктом дослідження є теорії 

XVIII-XIX ст. як фундаментальної основи становлення та розвитку 

політичних свобод. Предметом -  ідея свободи в політичних вченнях XVIII- 

XIX ст. Ці структурні елементи дисертації визначені вдало, адже дозволяють 

з’ясувати значення термінів «свобода» та «політичні свободи» й 

прослідкувати вплив еволюції тлумачення даних понять на сучасні політичні 

процеси. Мета й завдання дисертації відповідають її змісту. В роботі 

використані історичний, структурно-функціональний, аксіо логічний, 

компаративний методи, а також методи абстрагування, системного аналізу і 

синтезу, наукової типології та класифікації.

Щодо наукової новизни, варто зазначити, що пункти винесені на 

захист, відповідають поставленим завданням та є логічними. Крім того, 

дисертаційна робота характеризується реалізацією авторських наукових



задач: визначено й проаналізовано базові рівні виміру свободи та її зміст, 

класифіковано основні поняття, що формують зміст політичних свобод та 

дане авторське визначення, досліджено розуміння сутності політичних 

свобод в класичних ідеологіях XVIII-XIX ст.; розкрито співвідношення 

«негативного» й «позитивного» розуміння феномена політичних свобод у 

класичних ідеологіях, з’ясовано основні чинники впливу на формування і 

рівень реального забезпечення політичних свобод у сучасних умовах, 

показано практичне значення розуміння політичних свобод в дослідженнях 

науковців XVIII-XIX ст. для державотворчих процесів в Україні.

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є праці 

Т. Гоббса, Дж. Локка, Б. Констана, Е. Бентама, Ж. Ж. Руссо, ПІ. 

Л. Монтеск’є, Г. Гегеля, Й, Гердера, І. Канта, Т. Джефферсона, Д. Медісона 

та ін. Автор опрацював джерельну базу й узагальнив положення щодо 

тлумачення ідеї свободи.

У першому розділі дисертаційного дослідження дисертант розкрив

теоретико-методологічні засади дослідження політичних свобод. На думку

автора, поняття “політичні свободи” -  одне із найбільш вживаних у

сучасному лексиконі, однак воно має досить велику кількість значень.

Автором було досліджено визначення свободи в наступних вимірах:

цивілізаційному, філософському, соціальному, правовому та політичному. Та

за допомогою таких зрізів: свобода як термін, як процес, як практична дія в

суспільстві, як реальність. Найактуальніше для нас визначення свободи у

політичному сенсі розкривається таким чином.- 1. Як термін -  реалізація

інтересів громадян у політичній системі суспільства. Політичні свободи є

природні і невідчужувані від людини, соціальних спільнот, які дозволяють їм

висловлювати свої думки чи робити дії відповідно правовим нормам; 2. Як

процес -  формування громадянської культури особистості, посилення

громадянського змісту освіти, набуття знань, вмінь і навичок стосовно

реалізації громадянських прав і свобод. Політичні свободи усе частіше

залежать від духовної незалежності, автономності особи, рівня політичної
з



свідомості та культури. Загальнолюдські цінності, які сконцентровані в ній 

виступають гарантом демократичної стабільності політичних процесів; 3. Як 

дія в суспільстві -  народне представництво, раціоналізація влади, у її єдності 

з народом; 4. Практика як реальність -  наявність легітимного 

демократичного політичного режиму, який визнає плюралізм поглядів і дій, 

передбачає чітке визначення меж втручання держави і різних колективів у 

справи людини. Держава виступає гарантом існування, реалізації та захисту 

прав і свобод людини і громадянина.

У другому розділі автором досліджено формування концепції 

політичних свобод у класичних ідеологіях XVTO-XIX ст. Розглянуто 

інтерпретацію свободи в класичному лібералізмі, консерватизмі, утопічних 

доктринах і марксизмі. Лібералізм, на думку автора, розрахований на особу 

високоморальну, яка розумно діє і поєднує свої інтереси з інтересами 

соціального цілого, і також як частина соціального, несе відповідальність за 

це ціле. Тобто свобода пов’язана з автономією особистості та в перебуванні у 

певній незалежності від державної влади, не втрачаючи почуття захищеності 

державою. У консерватизмі сутність політичних свобод розглядаються 

дисертантом як збереження історичних традицій, форм і принципів 

суспільного та політичного устрою. При цьому свобода та відповідальність 

відносяться до базової системи цінностей. В утопічних доктринах політичні 

свободи тлумачаться як невід’ємна частина ідеального соціального устрою та 

через призму гармонійного розвитку людини. Проте рівність є первинною 

відносно свободи. Політичні свободи в марксизмі розглядаються як 

реалізація рівних можливостей кожного індивіда через систему соціального 

устрою держави. Крім того, в даному розділі Скляр О. Ю. розглядає такі 

іпостасі свободи, як негативну та позитивну. Дисертант доходить висновку, 

що негативна свобода здебільшого притаманна класичному лібералізму й 

консерватизму, а позитивна свобода - марксизму і соціал-утопізму.

Третій розділ дисертаційного дослідження присвячений практичному

значенню концепції політичних свобод в дослідженнях науковців
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XVIII-XIX ст. в сучасних умовах. Основними факторами впливу на 

формування і рівень реального забезпечення політичних свобод у різних 

країнах автор вважає історичний, географічний, соціально-економічний, 

культурний та політико-правовий фактори. Серед сучасних чинників він 

виокремлює рівень загальної, політичної та правової культури громадян, 

характер політичного режиму, політичну активність, правопорядок, якість 

карних законів та невідворотність покарання за злочини, безпеку громадян, 

рівень добробуту населення, систему оподаткування та релігійний чинник. 

Аналіз даних чинників дозволяє виокремити ряд практичних порад щодо 

забезпечення політичних свобод: усунення розмитості законів; зрозумілі 

правила оподаткування; релігійна консолідація. Опрацювавши джерельну 

базу, Скляр О. Ю. в даному розділі дає авторське визначення політічних 

свобод, які визначає як правопорядок, за якого частина громадян є 

учасниками державної влади, інші громадяни є підпорядковані державній 

владі, де перші і другі підпорядковуються виданим владою законам, правом 

обирати та бути обраним до представницьких органів влади, правом бути 

суб’єктом, який сам себе визначає та здійснює свої замисли в умовах 

існуючої системи правління посередництвом права. При цьому громадяни 

повинні відчувати себе захищеними державою (ст. 170-171 Дис). Крім того, в 

третьому розділі досліджені колективні форми відстоювання прав як базовий 

елемент сучасної інтерпретації політичних свобод.

Тож автор у своємо дисертаційному дослідженні робить висновок, що 

аналіз політичних свобод в наукових теоріях XVIII-XIX ст. має велике 

значення для сучасного політичного процесу в Україні, адже більшість 

політичних свобод наразі переведені у площину практичної реалізації. Однак 

ефективна реалізація політичних свобод передбачає розв’язання низки 

соціально-економічний і політичних проблем.

Обсяг та зміст дисертації відповідає встановленим вимогам до

кандидатських дисертацій. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,

висновків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації
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становить 210 сторінок, список використаних джерел налічує 195 

найменувань.

В цілому дисертаційне дослідження виконано на достатньому науково- 

теоретичному рівні, проте варто зазначити деякі недоліки та рекомендації.

1. Назва дисертаційного дослідження сформульована як «Ідея свободи 

в політичних вченнях XVIII-XIX ст.». Однак найменування всіх трьох 

розділів дисертації (а саме: «Теоретико-методологічні засади дослідження 

політичних свобод», «Формування концепції політичних свобод у класичних 

ідеологіях XVIII-XIX ст.» і «Практичне значення концепції політичних 

свобод в дослідженнях науковців XVIII-XIX ст.») наголошують на 

дослідженні політичних свобод, а не ідеї свободи в цілому.

2. У першому розділі дисертації автор пише, що «в дослідженнях 

науковці використовували термін „політична свобода” як у множині так і у 

однині. За результатами дослідження дисертанта поняття „політична 

свобода” є багатовимірним, тому далі за текстом буде вживатись це поняття 

у множині („політичні свободи”). Для збереження відповідності текстам 

попередніх і подальших досліджень у випадках запозичення їх результатів 

однину поняття „політична свобода” буде збережено» (ст. 62 Дис). Однак у 

тексті в більшості випадків сам автор користується формулюванням 

«політична свобода». При цьому не зрозуміло чи є ці поняття для 

Скляра О. Ю. синонімічними.

3. Для вираження власних думок автор подекуди використовує 

формулювання, що характерні для публіцистичного стилю. Наприклад, 

«Знання про найкращі правила, якими варто скористатися в карному 

судочинстві, для людства важливіше усього в світі» (ст. 130 Дис); «Через 

підвищення тарифів особливо великі суми переказують газовим 

господарствам, за якими стоять олігархи. Отже, субсидія -  це не що інше, як 

перекачування грошей в їхні кишені» (ст. 148 Дис); «Україна тут наведена як 

приклад саме тому, щоб показати, як перший Уряд після Революції Гідності,
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де народ проливав кров заради свободи та гідного життя, працює на благо 

народу “здираючи три шкури” з нього» (ст. 149 Дис).

4. Джерельна база, використана дисертантом для свого дослідження є 

достатньою, адже налічує 195 джерел. Водночас 190 з них є україно- або 

російськомовними. Тож варто було б вкористати більше сучасних іноземних 

розвідок з обраної тематики.

5. У третьому розділі дисертаційного досідження автор ставить перед 

собою завдання показати значення розуміння політичних свобод у 

дослідженнях науковців XVIII-XIX ст. для державотворчих процесів в 

Україні. Він виокремлює ряд практичних порад щодо забезпечення 

політичних свобод, зокрема усунення розмитості законів, зрозумілі правила 

оподаткування та релігійну консолідацію. Однак хотілося б бачити більш 

структуровані та конкретизовані висновки щодо впливу розуміння 

політичних свобод у дослідженнях політичних філософів XVIII-XIX ст. для 

державотворчих процесів в Україні.

Водночас ці зауваження істотно не впливають на результати 

дослідження Скляра О. Ю. та не зменшують його наукової цінності. 

Дисертант виконав поставлені завдання та дослідив становлення, розвиток та 

сутність політичних свобод як загальновизнаної найвищої соціальної 

цінності й неодмінної умови функціонування всіх інших видів свобод на 

основі аналізу наукових праць переважно періоду XVIII-XIX ст. Й показав 

практичне значення політичних свобод в дослідженнях класичних ідеологій 

для сучасних політичних процесів. Отримані висновки поглиблюють знання 

про ідею свободи в політичних вченнях XVIII-XIX ст. Сформовані у 

дисертаційному дослідженні теоретико-методологічні аспекти можуть 

використовуватися для розробки лекційних курсів, спецкурсів та подальших 

розвідок із досліджуваної проблематики.

Таким чином, дисертація Скляра О. Ю. « Ідея свободи в політичних 

вченнях XVIII-XIX ст.» є самостійним завершеним дослідженням, що
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виконане на значній джерельній базі. Робота містить нові наукові положення 

та пропонує комплексне розуміння ідеї політичних свобод.

Зміст автореферату та основних положень дисертації є ідентичними. 

Основні результати дослідження належним чином викладено в статтях, 

розміщених у наукових фахових виданнях. А перелік наукових заходів, у 

яких брав участь дисертант свідчить про достатню апробацію результатів 

дослідження.

Дисертаційне дослідження Скляра О. Ю. відповідає спеціальності 

23.00.01 -  теорія та історія політичної науки. За науково-теоретичним 

рівнем, постановкою та розв’язанням сформульованих завдань, 

ступенем наукової новизни, обґрунтованістю положень і висновків 

дисертація Скляра О. Ю. « Ідея свободи в політичних вченнях XVIII- 

XIX ст.» відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №567 від 

24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України №656 від 19.08.2015 p., №1159 від 30.12.2015 р. та 

№567 від 27.07.2016 p.), а її автор -  Скляр Олег Юрійович -  заслуговує 

на присудження наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.01 -  теорія та історія політичної науки.

Офіційний опонент-

депутата Київської міської ради, 

громадська організація «Рідний район»

керівник громадської приймальні

А. М. Міщенко

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету
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