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«Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми 
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Актуальність теми дисертаційного дослідження Шатіла Володимира 

Анатолійовича «Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми 

співвідношення організаційних структур і функцій» не викликає жодних 

заперечень. Тема є актуальною та необхідною в умовах сучасного конституційного 

державотворення і правотворення, оскільки в умовах сьогодення є гостра потреба у 

предметному дослідженні питань, пов’язаних з інституційно-функціональною 

діяльністю органів державної влади, які є невід’ємними складовими 

конституційного механізму державної влади.

В сучасній Україні, незважаючи на активність конституційного 

реформування, що охоплює фактично всі сфери національного державотворення, і 

донині не вироблено цілісної системної концепції реформування конституційного 

механізму державної влади. На практиці це нерідко призводить до створення тих чи 

інших державних органів, державно-владні повноваження яких не мають чіткого 

розподілу, а їх повноваження частково дублюються, внаслідок чого ми маємо низку 

негативних наслідків. Ними є, наприклад, конкурування між державними органами, 

збільшення кількості чиновників, які, до речі, не виробляють жодних матеріальних

Актуальність теми
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чи духовно-культурних благ, а відтак, маємо нераціональне використання коштів із 

Державного бюджету України.

Крім того, органи державної влади (наприклад, глава держави, уряд) мають 

право створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, 

для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи 

і служби, функціональна діяльність яких нерідко дублюється або ж виходить за межі 

повноважень тих суб’єктів державної влади, які їх створюють, внаслідок чого може 

мати місце позаконституційне розширення їх повноважень.

Конституційний механізм державної влади охоплює й інші важливі питання, 

які потребують предметного дослідження, а саме: конституційно-правовий статус 

органів державної влади, що формується, на нашу думку, з таких елементів, як 

правосуб’єктність, принципи, компетенція, гарантії та юридична відповідальність.

Водночас маємо визнати, що механізм державної влади та його дієве 

функціонування, вимагає не лише внутрішнього інституційного, організаційного та 

функціонального узгодження, а й потребує вироблення домірного і сталого зв’язку 

із громадянським суспільством.

Необхідність дослідження цієї теми є актуальною і з позицій теорії 

конституційного права та конституційного законотворення, оскільки потребує 

системного осмислення і законодавчого унормування предметний понятійно- 

категоріальний апарат, вироблення єдиного концептуального бачення 

конституційного механізму державної влади тощо.

Вочевидь державні мужі мають усвідомлювати, що в юриспруденції 

«конституційне будівництво» має здійснюватися не методом «спроб і помилок», а за 

правилами «архітектурного будівництва», тобто спочатку має бути розроблена чітка 

проектно-кошторисна документація, цілісний проект споруди з комунікаційними 

сполученнями, на основі якої здійснюються передбачувані та очікувані кроки.

Таким чином, наведені та й інші аргументи свідчать, що запропонована 

здобувачем тема дисертаційного дослідження є актуальною і нагальною в сучасних 

умовах національного конституційного державотворення.
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Ступінь обґрунтованості наукових висновків і рекомендацій, сформульованих 

у дисертації, їхня достовірність, новизна і практична значущість

Достовірність одержаних наукових положень, висновків і рекомендацій, 

обґрунтованих у дисертації Шатіла Володимира Анатолійовича, обумовлена тим, 

що вони підтверджені переконливими теоретичними напрацюваннями та 

емпіричними фактами.

Автором здійснений аналіз значного обсягу джерел права, наукових 

досліджень (774) щодо проблематики еволюції науково-теоретичних підходів 

дослідження конституційного механізму державної влади, світових моделей 

конституційного механізму державної влади, поняття, ознак, принципів, структури і 

функцій конституційного механізму державної влади, функціональної 

характеристики окремих елементів структури конституційного механізму державної 

влади, факторів розвитку конституційного механізму державної влади в Україні, а 

також тенденцій розвитку та шляхів підвищення ефективності функціонування 

конституційного механізму державної влади.

Дисертант, витримуючи толерантне ставлення до інших науковців, нерідко 

супроводжує аналіз джерел права критичним аналізом і наполегливою 

аргументацією власних підходів щодо правового режиму державних кордонів.

Структура роботи в цілому є системною і такою, що обумовлена 

завданнями, які були поставлені для досягнення мети дослідження, що полягає в 

здійсненні комплексного науково-теоретичного аналізу конституційного механізму 

державної влади крізь призму проблем співвідношення організаційних структур та 

функцій державної влади.

У цьому аспекті дисертанту вдалося вирішити ряд важливих предметних 

теоретичних і практичних питань конституційно-правового спрямування.

Для обґрунтування наукових положень і висновків дисертант використав 

широкий спектр філософських, загальнонаукових і спеціально-юридичних методів 

наукового пізнання, що дозволило ґрунтовно проаналізувати стан конституційного 

механізму державної влади, функціональні характеристики елементів структури
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конституційного механізму державної влади, фактори розвитку конституційного 

механізму державної влади в Україні, тенденції розвитку та шляхи підвищення 

ефективності функціонування конституційного механізму державної влади.

Достовірність і наукова новизна дисертаційного дослідження Шатіла 

Володимира Анатолійовича вбачається і в тому, що наукова робота на тему 

«Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми співвідношення 

організаційних структур і функцій» є одним з перших наукових досліджень, в якому 

ґрунтовно проаналізовано конституційний механізм Української держави. Все це 

підтверджує виконання автором поставлених завдань дослідження та досягнення 

мети дисертаційного дослідження.

Автор дисертації традиційно визначив об’єкт і предмет дослідження, 

зокрема: об’єкт дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі 

організації та здійснення, державної влади в Україні; предмет дослідження є 

конституційний механізм державної влади в Україні у контексті проблем 

співвідношення організаційних структур і функцій (арк. 8 дисертації).

Такий підхід до визначення об’єкта і предмета наукового дослідження дає 

можливість правильно обрати орієнтири наукового пошуку щодо висвітлення, 

аналізу проблем, пов’язаних з конституційним механізмом державної влади.

Є потреба і нормативна вимога зупинитися на науковій новизні одержаних 

результатів.

Заслуговують на увагу такі положення, висновки і пропозиції здобувана, 

об’єктивовані ним у частині наукової новизни дисертації.

Науково цінними є напрацювання В. А. Шатіла в аспекті розробки 

предметного понятійно-категоріального апарату, наприклад:

- визначення поняття «конституційний механізм державної влади» під яким 

пропонується розуміти засновану на правових принципах єдину систему 

взаємопов’язаних, публічних, легальних, нормативно визначених і організаційно та 

функціонально забезпечених інститутів, що мають на меті практичну реалізацію 

функцій держави та спираються на наявні ресурси (арк. 10-11 дисертації).
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Видаються слушними узагальнення автора щодо:

-  архітектоніки конституційного механізму державної влади, яку 

пропонується розуміти як сукупність кількох базових блоків: 1) нормативного; 

2) організаційно-правового;3) інструментально-функціонального; 4) матеріаль-ного; 

5) інституційного (арк. 12-13 дисертації);

-  окреслення основних тенденцій розвитку конституційного механізму 

державної влади. Ними є: 1) системна модернізація конституційного законодавства; 

2) оптимізація системи компетенційних взаємовідносин між органами державної 

влади; 3) модернізація правових засад управлінської діяльності та формування 

якісного кадрового потенціалу для державної служби та політичного управління; 

4) вдосконалення механізму функціонування інституту державного, муніципального 

та громадського контролю за діяльністю органів державної влади; 5) сприяння 

процесу децентралізації державної влади; 6) запровадження інституту приватного 

делегування (аутсорсинг державних функцій); 7) сприяння реалізації державної 

політики запобігання корупції; 8) забезпечення інституційної модернізації 

конституційного механізму державної влади; 9) забезпечення суверенітету, 

національної безпеки та територіальної цілісності; 10) забезпечення реалізації 

пріоритетів зовнішньополітичної стратегії та інші (арк. 12 дисертації);

-  окремі підходи в аспекті призначення виконавчої влади в конституційному 

механізмі державної влади, що розкривається через її розуміння як сукупності 

державно-владних повноважень з забезпечення виконання законів, розробки і 

здійснення державної політики, що реалізуються розгалуженою, ієрархічно 

побудованою сукупністю органів на принципах оперативності, адміністративної 

підлеглості, підзаконності, підзвітності, відповідальності перед представницькими 

органами та поєднанні динамізму і стабільності (арк. 13 дисертації).

Заслуговують на увагу й інші положення дисертації, зокрема узагальнення 

здобувана щодо:

-  забезпечення успішної реалізації такого вектору розвитку конституційного 

механізму державної влади як системна модернізація, що зумовлюється, по-перше, 

необхідністю вироблення обґрунтованої з науково-теоретичної точки зору єдиної
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концепції реформування конституційного законодавства; по-друге, необхідністю 

кодифікації правового регулювання окремих інститутів конституційного механізму 

державної влади; по-третє, вдосконаленням юридичної техніки; по-четверте, 

вдосконаленням законодавчого процесу; по-п’яте, необхідністю уніфікації актів 

конституційно-правового регулювання, яка спрямована не тільки на змістову 

частину нормативно-правового матеріалу, але й на підвищення системності, 

внутрішньої узгодженості та подоланні юридичних колізій (арк. 14 дисертації).

-  положення в аспекті доцільності усунення проблем в процесі реалізації 

компетенційних взаємовідносин між органами державної влади, серед яких 

основними є: 1) неузгодженість компетенції між гілками державної влади

(законодавчої, виконавчої та судової); 2) недосконалість правового регулювання 

статусів державного органу та посадової особи; 3) незбалансованість моделі 

розмежування повноважень між державними органами, діяльність яких спрямована 

на реалізацію спільних завдань; 4) втручання одного органу в компетенцію іншого, 

що виявляється у привласненні чи перевищенні повноважень державним органом чи 

посадовою особою та інші (арк. 15 дисертації).

Загалом результати дисертаційного дослідження Шатіла Володимира 

Анатолійовича, сформульовані в положеннях, висновках і пропозиціях, мають 

достатню наукову цінність і можуть бути використанні в: правозастосовному процесі; 

правотворчій діяльності розроблення проектів законодавчих актів, міжнародно- 

правових актів України; освітньому процесі; науково-дослідній роботі; 

правовиховній роботі тощо.

Оцінка змісту дисертації та ідентичності 

її автореферату та основним положенням

Наукове дослідження Шатіла Володимира Анатолійовича в цілому 

характеризується дещо своєрідною будовою, проте відповідає її змісту і завданням. 

Структурно дисертація складається із анотації, вступу, чотирьох розділів, 

поділених на дванадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та
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додатків (на 12 аркушах). Загальний обсяг дисертації становить 499 аркушів, із 

них 389 аркушів -  основний текст, що відповідає вимогам, які пред’являються до 

такого виду наукових праць.

У Вступі дисертаційного дослідження автор належно обґрунтовує 

актуальність теми, показує зв’язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами, визначає об’єкт і предмет дослідження, його мету і завдання, формулює 

практичне значення роботи та її наукову новизна, наводить відомості про 

апробацію і публікації результатів дослідження, її структуру й обсяг.

Розділ 1 «Становлення та розвиток доктринальних ідей про 

конституційний механізм державної влади» складається з двох підрозділів, 

посвячених дослідженню особливостей становлення та розвитку доктринальних 

ідей про конституційний механізм державної влади.

У розділі в цілому розкрито процес еволюції розуміння конституційного 

механізму державної влади шляхом вивчення праць вчених і філософів, 

починаючи від античності до наукових монографій XXI століття.

У розділі також здійснено комплексний аналіз основних світових моделей 

конституційного механізму державної влади крізь призму дослідження типології 

конституціоналізму, що відображає найбільш значущі моменти теорії та практики 

такого конституційно-правового феномена як конституційний механізм 

державної влади. Не безпідставними є узагальнення автора щодо необхідності 

пошуку ефективної моделі збалансованого конституційного механізму державної 

влади в Україні.

Розділ 2 «Загальнотеоретичні засади дослідження конституційного

механізму державної влади та визначення його структури» складається з 

чотирьох підрозділів, присвячених дослідженню правової природи, принципів, 

функцій та структури конституційного механізму державної влади в Україні.

Акцентовано, що для визначення будь-якого поняття варто передусім 

виділити низку кваліфікуючих ознак, які дають змогу розкрити сутність і зміст 

поняття «конституційний механізм державної влади». Ними є: публічність 

(транспарентність); легальність та легітимність; нормативність; інституційність;
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системність; єдність; ресурсність; повсюдність (всеося-жність); територіальність 

та ін. Запропоновано авторське визначення поняття «конституційний механізм 

державної влади».

У роботі наголошено, що побудові конституційного механізму державної 

влади заважають недоліки сучасного вітчизняного законодавства: безсистемність 

розвитку конституційного законодавства, величезну кількість змін і доповнень до 

чинного конституційного законодавства, у тому числі й до Конституції України, 

фрагментарний характер конституційного реформування; внутрішню 

суперечливість у регулюванні тих чи інших суспільних відносин; правову 

неврегульованість багатьох суспільних відносин, що вимагають такого 

врегулювання; недостатню наукову обґрунтованість законодавчих актів, їх 

декларативність і безадресність; відсутність у багатьох законодавчих актах 

механізмів їх реалізації.

Правильно підкреслено, що ефективне функціонування конституційного 

механізму державної влади потребує відповідного інструментарію, засобів 

вирішення завдань, що постають перед державою в цілому, які використовують 

суб’єкти державно-владних відносин для досягнення певної мети.

Розділ 3 «Функціональна характеристика окремих елементів структури 

конституційного механізму державної влади» складається з чотирьох підрозділів, 

присвячених дослідженню функціональної характеристики, процесу організації та 

діяльності окремих елементів конституційного механізму державної влади.

У контексті дослідження місця і ролі парламенту в конституційному 

механізмі державної влади виділено чинники, які гальмують процес розвитку 

парламентської системи управління державою. Сформульовано відповідні 

авторські рекомендації та пропозиції, спрямовані на їх нейтралізацію.

В цілому автором розкрито правову природу інституту Президента як 

елемента структури конституційного механізму державної влади, досліджено 

систему його функцій та повноважень, здійснено прогностичне формування 

цілісної теоретико-правової конструкції в конституційному механізмі державної

влади.
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Розглянуто основні наукові підходи до розуміння сутності, призначення, 

функцій і особливостей реалізації виконавчої влади в Україні. Сформульовано 

авторське ставлення до існуючих концепцій та наголошено на їх невідповідності 

сучасним умовам державотворення. Запропоновано шляхи вирішення наявних 

проблем.

Детально розглянуто проблему сутності та змісту функцій судової влади, 

сформульовано їх авторське визначення. Акцентовано увагу на необхідності 

відмежування функцій судової влади від функцій судоустрою. Проаналізовано 

інституційні та функціональні зміни, які відбулися останнім часом у межах 

судової влади, та висловлено авторське ставлення до них; сформульовано 

відповідні рекомендації. Зроблено наголос, що судова влада є похідною від 

суверенітету народу.

Розділ 4 «Фактори та тенденції розвитку конституційного механізму 

державної влади в Україні» присвячений визначенню основних тенденцій 

розвитку конституційного механізму державної влади та шляхів підвищення 

ефективності функціонування конституційного механізму державної влади.

Розроблено авторську класифікацію факторів розвитку конституційного 

механізму державної влади. Під факторами розвитку конституційного механізму 

державної влади запропоновано розуміти сукупність умов, обставин, явищ, 

причин, процесів, що впливають на розвиток конституційного механізму 

державної влади.

У роботі виділено основні тенденції, що сприятимуть розвитку та 

оптимізації функціонування конституційного механізму державної влади, та 

проаналізовано їх зміст. Під тенденціями розвитку конституційного механізму 

державної влади запропоновано розуміти основні напрями (усвідомлені, 

обґрунтовані суб’єктами конституційних правовідносин та (або) закріплені в 

конституційному законодавстві) розвитку конституційного механізму державної 

влади в Україні. Запропоновано шляхи вирішення наявних проблем.

Загальні висновки по дисертації логічно випливають з її тексту, що свідчить 

про належне науково-теоретичне і практичне опрацювання теми дослідження.
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Основні положення, висновки, рекомендації та узагальнення дисертації 

системно, логічно і належно відображено в змісті автореферату ТТ Таті ля. В. А.

Повнота викладу одержаних результатів

Основні теоретичні положення і висновки дисертаційної роботи 

Шатіла В.А. знайшли відображення в індивідуальній монографії, 26 наукових 

статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях та 22 наукових працях, тезах 

виступів на науково-практичних конференціях, які належно і достатньо повно 

відображають наукові результати дослідження.

Обґрунтованість отриманих у ході дисертаційного дослідження результатів не 

викликає заперечень.

Дискусійні положення та зауваження до дисертації

Позитивно оцінюючи та відзначаючи відповідний рівень підготовки 

дисертаційної роботи, достатній рівень наукової новизни результатів дослідження 

Шатіла Володимира Анатолійовича слід відзначити деякі дискусійні положення 

дисертації, що мають стати предметом обговорення під час публічного захисту.

1. Автор дослідження на аркушах 13 -  14 дисертації дає правову 

характеристику такому державному органові як прокуратура і водночас констатує 

необхідність інтеграції прокуратури до судової влади.

При цьому, дисертант на аркуші 292 дослідження вказує, що «звуження 

функцій прокуратури і позбавлення її функції загального нагляду суттєво наближає 

її до судової влади, але відносити її до судової влади і безпосередньо до 

суддівського корпусу буде необґрунтовано і передчасно. Вважаємо, що насамперед 

необхідно провести комплексне реформування судової влади взагалі, а вже потім 

визначати долю прокурати в системі судової влади».

Відтак, постає декілька взаємопов’язаних питань:

по-перше, в який спосіб, на думку автора, має відбутися така інтеграція;

по-друге, з тексту дисертації та автореферату незрозуміло, що має автор
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на увазі, коли стверджує про необхідність проведення «комплексного реформування 

судової влади», зокрема, йдеться про завершення реформи, яка наразі відбувається в 

судовій системі України, чи пропонується новий концептуальний формат такого 

реформування. При цьому, автор не вносить предметних пропозицій до системи 

національного законодавства і не дає відповіді на питання: які позитивні «бонуси» 

чи переваги ми отримаємо у разі «інтеграції прокуратури до судової влади». Відтак, 

наведене запрошує автора до слова.

2. Автор дослідження на аркушах 368 -370  дисертації обґрунтовує можливість 

впровадження до конституційного механізму державної влади такого інституту як 

аутсорсинг. При цьому автор зауважує, що «необхідно вкрай виважено підходити до 

таких новацій і на законодавчому рівні чітко визначити перелік функцій держави, 

здійснення яких приватним сектором не призведе до дисбалансу в конституційному 

механізмі державної влади».

Відтак, нез’ясованими залишаються два аспекти:

а) застосування інституту аутсортигу в яких сферах, на думку автора, є 

можливим, доцільним і корисним, виходячи з інтересів суспільства, а не з інтересів 

безпосередньо самої держави або чиновників;

б) система яких гарантій в умовах національних бюрократичних і корупційних 

реалій здатна «не допустити дисбалансу в конституційному механізмі державної 

влади в Україні».

3. Дисертант, як вбачається з тексту роботи, є прихильником класичного 

варіанту поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову. Проте 

хотілося б почути обґрунтування дисертанта щодо необхідності виокремлення, крім 

класичної тріади, ще й контрольної, правоохоронної, муніципальної та інших гілок 

влади.

4. Варто зауважити, що незвичною є й структура дисертації, а саме:

а) у Розділі 2 роботи доцільно було б виокремити окремий підрозділ 

«Методологічні дослідження конституційного механізму державної влади в 

Україні», а відтак, назва Розділу 2 мала б бути відповідно відкорегована;
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б) виокремлення у дисертації підрозділу 2.4 «Доктринальні підходи структури 

конституційного механізму державної влади» є логічно не витребуваним, оскільки у 

структурі роботи вже є підрозділ 1.1. «Еволюція науково-теоретичних підходів 

дослідження конституційного механізму державної влади», який змістовно 

окреслює «доктринальні питання».

Висновок про відповідність дисертації вимогам МОН України

Наведені вище зауваження не є категоричними, вони мають уточнюючий і 

рекомендаційний характер, сприяють науковій полеміці та не впливають на загальну 

позитивну оцінку дослідження Шатіла Володимира Анатолійовича, яке можна 

вважати хорошим внеском у розвиток конституційно-правової науки.

Враховуючи наведене, доходимо логічного висновку, що дисертація на тему: 

«Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми

співвідношення організаційних структур і функцій», подана на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -

конституційне право; муніципальне право, відповідає чинним нормативним 

вимогам, що ставляться МОН України до робіт такого характеру,

а її автор -  Шатіло Володимир Анатолійович заслуговує на присудження йому
•і

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -

конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент:

доктор юридичних наук, доцент, 
в. о. завідувача кафедри конституційного 
та муніципального права Юридичного інституту 
ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет 
імені Вадима Гетьмана» Г. В. Задорожня
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До спеціалізованої вченої ради Д.26.001.04 Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію Шатіла Володимира Анатолійовича 

«Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми 
співвідношення організаційних структур і функцій», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю: 
12.00.02 - конституційне право; муніципальне право
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Актуальність теми дисертації Шатіла В.А. обумовлена перш за все тим, 
що на сучасному етапі українського державотворення особливого значення 
набуває проблема пошуку оптимальної моделі співвідношення організаційних 
структур і функцій механізму державної влади в Україні. Необхідність у 
проведенні такого наукового пошуку та його значення зростають також і в 
контексті зміни вектору розвитку держави з орієнтацією на цінності 
європейської демократії та у напрямі децентралізації усього механізму 
державної влади.

Автор цілком вірно звернув увагу на те, що відсутність цілісної 
систематизованої концепції реформування інститутів державної влади 
призводить до фактичного ігнорування форм і методів їх взаємодії. 
Подальше удосконалення функціонування механізму державної влади в 
Україні є неможливим без переосмислення конституційно-правових засад її 
здійснення та розвитку, без розробки концепції подальшої її трансформації в 
Україні на визнаних та апробованих європейських засадах.

Очевидною є необхідність комплексного аналізу конституційного 
механізму державної влади з виробленням науково-теоретичної доктрини, 
яка може бути обрана як базова та системоутворювальна модель побудови 
конституційного механізму державної влади, що дасть змогу сконструювати 
єдину систему ознак, методів здійснення та функціонування механізму 
державної влади. Особливо з огляду на ті умови, в яких Україна опинилася 
після анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також 
заздалегідь організованої та штучно створеної дестабілізації на українському 
Сході як засобу спланованого тиску на усю Україну.

Про актуальність дисертаційного дослідження Шатіла В.А. свідчить і те, 
що воно виконано у межах бюджетних тем «Доктрина права в правовій 
системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11БФ042-01), яка
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досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2013 р. до 31 грудня 2015 р. і 
«Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 
(№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у період з 1 січня 2016 р. 
до 31 грудня 2018 року.

Дисертація виконана на належному методологічному рівні, із 
застосуванням сучасних методів дослідження. Зокрема, широкого застосування 
набули діалектичний, системний, структурно-функціональний, формально- 
логічний, порівняльно-правовий, історичний, семантичний, аксіологічний, 
статистичний та інші методи наукового пізнання. Усі методи дослідження 
використовувалися системно, комплексно та у взаємному зв’язку, що 
забезпечило обґрунтованість і достовірність одержаних наукових результатів.

Автором належним чином обґрунтовані мета і основні завдання 
дослідження. У дисертації, зокрема, наголошується, що мета дисертаційного 
дослідження полягає в комплексному науково-теоретичному аналізі 
конституційного механізму державної влади крізь призму проблем 
співвідношення організаційних структур та функцій державної влади (с. 34 
дисертації).

Усі розділи, підрозділи та інші структурні частини роботи 
підпорядковані одній, чітко визначеній меті, що деталізується конкретними 
задачами, які поставив перед собою дисертант.

Структура роботи відповідає меті та задачам дослідження, дозволяє 
здійснити теоретичне узагальнення і вирішення наукової проблеми 
співвідношення організаційних структур та функцій конституційного 
механізму державної влади.

Переходячи до оцінки новизни викладених у дисертації основних 
положень, а також висновків та пропозицій слід відзначити, що у дослідженні 
автор поставив перед собою нерозроблені раніше задачі, розв’язання яких 
дозволило одержати нові наукові результати і виробити ряд пропозицій. 
Ступінь наукової новизни проведеного дисертаційного дослідження, науковий 
рівень сформульованих у ньому положень, висновків та рекомендацій, 
відповідають головним вимогам, що висуваються до дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук, та складають значний інтерес для
науки конституційного права як у науково- теоретичному, так і у практичному

/вимірі, зокрема, мають значення для сучасної юридичної та державотворчої 
практики.

Вимогам наукової новизни загалом відповідають сформульовані у 
дисертаційному дослідженні положення та висновки, передусім пов’язані з:

- визначенням поняття «конституційний механізм державної влади»;
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з
- розробленням системи принципів конституційного механізму державної 

влади, які обґрунтовано поділені на організаційні та функціональні;
- розробленням архітектоніки конституційного механізму державної

влади, яку запропоновано розуміти як сукупність кількох базових блоків: 
1. нормативного; 2. організаційно-правового; 3. інструментально-
функціонального; 4. матеріального; 5. інституційного;

- визначенням основних тенденцій розвитку конституційного механізму
державної влади, а саме: 1) системна модернізація конституційного
законодавства; 2) оптимізація системи компетенційних взаємовідносин між 
органами державної влади; 3) модернізація правових засад управлінської 
діяльності та формування якісного кадрового потенціалу для державної служби 
та політичного управління; 4) вдосконалення механізму функціонування 
інституту державного, муніципального та громадського контролю за 
діяльністю органів державної влади; 5) сприяння процесу децентралізації 
державної влади; 6) запровадження інституту приватного делегування 
(аутсорсинг державних функцій); 7) сприяння реалізації державної політики 
запобігання корупції; 8) забезпечення інституційної модернізації 
конституційного механізму державної влади; 9) забезпечення суверенітету, 
національної безпеки та територіальної цілісності; 10) забезпечення реалізації 
пріоритетів зовнішньополітичної стратегії;

- підходами до призначення виконавчої влади в конституційному 
механізмі державної влади, що розкривається через її розуміння як сукупності 
державно-владних повноважень з забезпечення виконання законів, розробки і 
здійснення державної політики;

- висновком щодо забезпечення успішної реалізації такого вектору 
розвитку конституційного механізму державної влади як системна 
модернізація, що зумовлюється, по-перше, необхідністю вироблення 
обґрунтованої з науково-теоретичної точки зору єдиної концепції 
реформування конституційного законодавства; по-друге, необхідністю 
кодифікації правового регулювання окремих інститутів конституційного 
механізму державної влади; по-третє, вдосконаленням юридичної техніки; по- 
четверте, вдосконаленням законодавчого процесу; по-п’яте, необхідністю 
уніфікації актів конституційно-правового регулювання, яка спрямована не 
тільки на змістову частину нормативно-правового матеріалу, але й на 
підвищення системності, внутрішньої узгодженості та подоланні юридичних 
колізій;

- пропозиціями та обґрунтуванням необхідності прийняття низки законів, 
які об’єктивно відображатимуть основні тенденції розвитку та шляхи 
підвищення ефективності функціонування конституційного механізму 
державної влади, а саме: «Про нормативно-правові акти», «Про проведення
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експертиз проектів нормативно-правових актів», «Про публічну службу», «Про 
конституційно-правову відповідальність», також Виборчий кодекс, 
Муніципальний кодекс.

Дисертаційне дослідження Шатіла В.А. побудоване на ґрунтовній 
теоретичній базі. Так, до джерел цього дослідження залучена література з 
конституційного, міжнародного, адміністративного та муніципального права як 
вітчизняних авторів, так і зарубіжних дослідників. У роботі, також використано 
великий масив нормативних джерел - актів національного законодавства 
країни, міжнародно-правових документів, актів органів та посадових осіб 
державної влади. Це дозволило обґрунтувати положення, винесені на захист, як 
з теоретичної, так і з практичної точок зору.

Дисертаційне дослідження пройшло належну апробацію, напрацьовані 
науково-теоретичні висновки, положення, пропозиції та рекомендації 
дисертації використано: у правотворчій діяльності, зокрема, у процесі розробки 
концепцій, правотворчих пропозицій та ініціатив, відповідних проектів 
нормативно-правових актів; у навчальному процесі при підготовці 
відповідних розділів підручників та навчальних посібників із 
конституційного права України, а також викладанні навчальних дисциплін і 
спецкурсів; у науково-дослідній сфері -  для подальшої розробки концепції 
реформування конституційного механізму державної влади.

Всебічний аналіз основного змісту дисертації дозволяє стверджувати, що 
вона має логічну та послідовну побудову. Так, у вступі дисертації обґрунтовано 
актуальність теми та її новизну, визначено положення, що виносяться на 
захист, сформульовано практичне значення результатів дослідження тощо.

У Розділі І розкриваються питання становлення та розвитку 
доктринальних ідей про конституційний механізм державної влади. 
Проведений аналіз дав змогу визначити те, що сучасний конституційний 
механізм державної влади на практиці буває продовженням архаїчних ідей і 
політичних інститутів, які виникли не пізніше епохи абсолютних або 
дуалістичних монархій Західної Європи (с. 50 дисертації).

Зроблено акцент на необхідності збалансування централізації та 
децентралізації в функціонуванні апарату державної влади є зумовленим 
розв’язанням проблеми ефективності зв’язку держави як цілісності із своїми 
складовими частинами -  гілками влади, рівнями управління та органами як 
структурно-функціональними підрозділами (с. 56 дисертації).

Окрім того у дисертації приділено увагу розвитку моделі 
конституціоналізму, яка набула поширення на території пострадянського 
простору, відбувався шляхом поєднання ідеї свободи громадянських прав з 
ідеєю збереження сильної держави, здатної гарантувати ці свободи, 
правопорядок і безпеку території. У цьому сенсі перспектива ефективного та
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збалансованого конституційного механізму державної влади в Україні 
перебуває, з одного боку, в залежності від самої держави, від її здатності до 
самообмеження і здатності розширювати свободу громадян, а з другого -  від 
спроможності організованих груп громадян здійснювати прозорий контроль за 
діяльністю державної влади через медіа, громадські організації та розвиток 
інституту місцевого самоврядування (с. 88-89 дисертації).

У Розділі II розкрито загальнотеоретичні засади дослідження 
конституційного механізму державної влади та визначено його структуру.

У дисертації на основі комплексного аналізу науково-теоретичних 
уявлень про конституційний механізм державної влади визначено цю правову 
категорію як засновану на правових принципах єдину систему 
взаємопов’язаних, публічних, легальних, нормативно визначених і 
організаційно та функціонально забезпечених інститутів, що мають на меті 
практичну реалізацію функцій держави та спираються на наявні ресурси (с. 126 
дисертації).

Дисертант зазначає, що організаційні принципи конституційного 
механізму державної влади визначають порядок формування та основні засади 
діяльності основних його інститутів (органів державної влади та місцевого 
самоврядування, засобів масової інформації, політичних партій тощо). До 
організаційних принципів конституційного механізму державної влади 
віднесено: 1) єдності та розподілу державної влади; 2) народного суверенітету; 
3) гласності; 4) законності та верховенства права; 5) юридичної рівності 
суб’єктів конституційного механізму державної влади; 6) демократизму 
механізму державної влади; 7) легітимності конституційного механізму 
державної влади; 8) ідеологічного багатоманіття та політичного плюралізму; 
9) унітарності територіального устрою; 10) децентралізації державної влади, (с. 
119 дисертації), однак запропонована періодизація є досить умовною, й 
зокрема назви окремих етапів та їх змістовна характеристика не завжди 
виглядають переконливо з огляду на відсутність якогось єдиного та 
зрозумілого критерію саме такої періодизації (с. 136 дисертації).

В дисертації структура конституційного механізму державної влади 
розуміється як складна багаторівнева система нормативних та організаційно- 
правових засобів, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований, 
результативний вплив на державно-владні відносини шляхом 
взаємозумовленого, збалансованого функціонування усіх структурних 
елементів з метою створення оптимальних політичних, економічних, 
соціальних, духовно-культурних, ідеологічних, правових та інших умов для 
функціонування суверенної, незалежної, демократичної держави (с. 175
дисертації).

Розділ III присвячений функціональній характеристиці окремих
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6
елементів структури конституційного механізму державної влади.

Зокрема, запропоновано класифікацію функцій Президента України за 
основними напрямами його діяльності та відповідністю кожної з них 
закріпленим у Конституції повноваженням. Класифікацію функцій Президента 
України варто здійснювати, поділяючи їх на: 1) представницьку;
2) державотворчу; 3) установчу (номінаційну); 4) нормотворчу; 5) контрольну; 
6) національної безпеки та оборони; 7) зовнішньополітичну; 8) нагородну; 
9) правозахисну (с. 248 дисертації). »

У дисертації подається дефініція судової влади як окремої гілки 
державної влади, що відіграє важливу роль у конституційному механізмі 
державної влади і покликана вирішувати правові конфлікти в різних сферах 
суспільних відносин відповідно до законодавчо визначених повноважень. 
Тобто судова влада здійснює державно-владні функції та повноваження, які є 
делегованими спеціальним органам держави -  судам -  задля вирішення 
віднесених до їх компетенції питань, що виникають у процесі застосування 
права та реалізації цих повноважень шляхом конституційного, цивільного, 
кримінального, адміністративного, господарського судочинства з дотриманням 
процесуальних норм, які створюють гарантію права, законності і 
справедливості прийнятих судами рішень (с. 294 дисертації).

Обґрунтованим є твердження автора про те, важливим елементом 
структури конституційного механізму державної влади є інститут прокуратури. 
Комплексний аналіз джерел юридичної літератури дає змогу виділити кілька 
основних тенденцій визначення місця та ролі прокуратури в конституційному 
механізмі державної влади: 1)як інструмент законодавчої влади; 2) інтеграція 
інституту прокуратури до виконавчої гілки влади; 3) інтеграція інституту 
прокуратури до судової гілки влади; 4) виділення прокуратури в окрему гілку 
державної влади контрольної (контрольно-наглядової); 5) визначення 
прокуратури як окремого, незалежного органу державної влади, що не 
належить до жодної гілки державної влади.

Розділ IV присвячений тенденціям розвитку конституційного механізму 
державної влади в Україні.

Цілком аргументованою є запропонована автором класифікація факторів 
розвитку конституційного механізму державної влади пропонується 
здійснювати за такими критеріями: 1)за ступенем впливу суб’єктів на 
конституційний механізм державної влади; 2) за ефективністю впливу на 
конституційний механізм державної влади: позитивні та негативні; 3) за 
територіальним походженням джерела впливу на конституційний механізм 
державної влади: локальні, національні, міжнародні (інтернаціональні), світові 
(глобальні); 4) за сферою впливу на систему конституційного механізму 
державної влади: зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні); 5) за
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темпоральною детермінованістю розвитку конституційного механізму 
державної влади: історичні, еволюційні, модернізаційні, прогностичні (с. 367 
дисертації).

У дисертації визначено низку проблем, пов’язаних із оптимізацією 
системи компетенційних взаємовідносин між органами державної влади: 
1) неузгодженість компетенції між гілками державної влади (законодавчої, 
виконавчої та судової); 2) недосконалість правового регулювання статусів 
державного органу та посадової особи; 3) незбалансованість моделі 
розмежування повноважень між державними органами, діяльність яких 
спрямована на реалізацію спільних завдань; 4) втручання одного органу в 
компетенцію іншого, що виявляється у привласненні чи перевищенні 
повноважень державним органом чи посадовою особою; 5) невірне розуміння, 
а відтак і неправильне здійснення державним органом чи посадовою особою 
власних повноважень та ін. Зазначені проблеми можуть бути усунені шляхом 
виваженого і системного реформування нормативно-правової основи 
функціонування конституційного механізму державної влади, (с. 388 
дисертації).

Аналіз дисертаційного дослідження свідчить про його певну системність 
та послідовність, теоретичну та практичну значущість, адже зазначені 
проблеми саме у такому аспекті раніше не досліджувались у конституційному 
праві.

Окрім обґрунтованих наукових положень та висновків, у роботі 
запропоновано конкретні практичні рекомендації щодо вдосконалення 
функціонування конституційного механізму державної влади в Україні.

Висновки і рекомендації, що сформульовані в дисертації, а також 
положення, що виносяться на захист, в основному аргументовані належним 
чином, їх достовірність і новизна, а також повнота їх викладу в опублікованих 
наукових працях не викликають сумніву.

Зазначене вище дає підстави для загального висновку про те, що зміст 
дисертації належною мірою розкриває обрану тему і визначені питання плану 
роботи. Дисертацію Шатіла В.А. можна вважати завершеним науковим 
дослідженням з проблеми співвідношення організаційних структур і функцій 
конституційного механізму державної влади в Україні. Оформлення рукопису 
дисертації виконано відповідно до встановлених вимог. Обсяг основного 
тексту дисертації складає 389 сторінок друкованого тексту, загальний обсяг 
рукопису складає 499 сторінок друкованого тексту. Список використаних 
джерел складається із 774 найменувань.

Висновки і рекомендації, викладені в дисертації, сприятимуть уточненню 
напрямів подальшого реформування правових механізмів удосконалення 
системи здійснення державної влади в Україні, активізації подальших наукових
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досліджень в галузі конституційного права України, державного будівництва і 
місцевого самоврядування, адміністративного права України та можуть бути 
використаними в навчальному процесі навчальних закладів відповідного 
профілю.

Разом з тим наукова праця Шатіла В.А. В. містить окремі спірні, 
дискусійні та такі, що потребують уточнення, положення та висновки.

По-перше. У підрозділі 1.2. «Світові моделі конституційного механізму 
державної влади» автор ставить за мету здійснити комплексний аналіз 
основних світових моделей конституційного механізму державної влади 
крізь призму дослідження типології конституціоналізму. Цікавим для аналізу 
у контексті досліджуваної теми, особливо зі зверненням до зарубіжного 
досвіду, було б уточнення критеріїв, за якими автор виділяє відповідні 
моделі. Крім того, є необхідність пояснення тези «виходячи з 
проаналізованих моделей конституціоналізму висловлено авторські 
пропозиції щодо пошуку ефективної моделі збалансованого конституційного 
механізму державної влади в Україні» (с. 17 автореферату). Виникає 
питання: вами було досліджено моделі конституціоналізму чи моделі 
конституційного механізму державної влади?

По-друге. Автор стверджує, що існуюча в Україні конституційна модель 
організації державної влади має ряд недоліків, серед яких можна назвати: 
надмірну бюрократизацію, заорганізованість, корумпованість, нерозвиненість 
інституту громадянського суспільства, слабкий зворотній зв’язок між 
громадськістю та владою та ін. Проте наразі Україна перебуває в стані 
трансформації на шляху до модернізації конституційного механізму державної 
влади (с. 46 дисертації). На захисті доцільно було б навести аргументи на 
користь авторської точки зору.

•і
По-третє. У дисертаційній роботі автор зауважує про обґрунтування 

необхідності прийняття низки законів «Про нормативно-правові акти», «Про 
проведення експертиз проектів нормативно-правових актів», «Про публічну 
службу», «Про конституційно-правову відповідальність», також Виборчий 
кодекс, Муніципальний кодекс (с. 42, с. 407, с. 417). У тексті дисертації та 
автореферату міститься обмаль інформації щодо змістовного наповнення 
запропонованих для прийняття нормативно-правових актів. Варто надати 
уточнення щодо змісту запропонованих до прийняття нормативно-правових 
актів.

По-четверте. У своїй роботі автор, серед іншого, значну увагу приділив 
процесам децентралізації влади, пропонує певні кроки щодо удосконалення 
моделі державної влади на поєднанні засад централізації та децентралізації (с. 
38, 61, 65, 97 та ін. дисертації), однак при цьому залишилося нез’ясованим 
ставлення дисертанта до практичних кроків державної влади щодо
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9
децентралізації влади на сучасному етапі розвитку України.

По-п’яте. Дослідивши функції органів державної влади в Україні, автор 
приходить до висновку, що на законодавчому рівні, закладено ряд норм, які 
сприяють виникненню конфліктів між органами державної влади (с. 271, с. 372, 
с. 398 дисертації). На захисті доцільно було б уточнити авторську точку зору 
щодо шляхів їх вирішення.

Вищевказані критичні зауваження та пропозиції в основному носять 
дискусійний та рекомендаційний характер і суттєво не впливають на загальну 
позитивну оцінку вказаної дисертації, адже спрямовані на сприяння подальшій 
науковій розробці обраної теми.

Висновки дисертації в основному є авторськими розробками здобувана, 
за темою дисертації опубліковано понад 45 наукових робіт. Публікації 
ШатілаВ.А. підготовлені на належному науковому рівні і достатньо повно 
репрезентують матеріали дисертації. Зміст автореферату відповідає 
положенням та змісту дисертаційного дослідження, а його результати мають 
наукову та практичну цінність і можуть бути використані в науково- дослідній 
діяльності, законотворчій роботі та в навчальному процесі.

Дисертація на тему «Конституційний механізм державної влади в 
Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і функцій» є 
закінченим монографічним дослідженням, виконана на належному 
теоретичному рівні, забезпечує розв’язання актуальної наукової проблеми, 
пов’язаної з подальшою трансформацією державної влади в Україні на 
цінностям країн Європейського Союзу і одночасно є значним внеском у 
розвиток науки конституційного права України.

Результати дослідження є достовірними і достатньо обґрунтованими. 
Вони досягнуті завдяки застосуванню різноманітних методів наукового 
дослідження, використанню теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних 
фахівців та широкої емпіричної бази, а також детальному та всебічному аналізу 
вітчизняних та міжнародних нормативно-правових актів.

Автореферат дисертації Шатіла В.А. належною мірою відтворює основні 
положення та висновки дисертації на тему «Конституційний механізм 
державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних 
структур і функцій».

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю, 
науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 
викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 
оформленням дисертація відповідає вимогам, що висуваються до докторських 
дисертацій і встановлені у Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 
2013 року № 567 (зі змінами), а також основним вимогам чинного
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10
законодавства щодо дисертацій та авторефератів дисертацій.

Дисертація «Конституційний механізм державної влади в Україні: 
проблеми співвідношення організаційних структур і функцій» є завершеною 
кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові науково обґрунтовані 
результати, що у сукупності вирішують важливу наукову проблему, яка має 
суттєве значення для науки конституційного права, а автор дисертації - 1Т Та тіло 
Володимир Анатолійович - заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 - конституційне право; 
муніципальне право.

Офіційний опонент,
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри конституційного права та прав людини
Національної академії внутріши
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До спеціалізованої вченої ради Д 26.001.04 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка за адресою: 
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60.

ВІДГУК
офіційного опонента, доктора юридичних наук, 
професора Батанова Олександра Васильовича на 
дисертацію Шатіла Володимира Анатолійовича 
на тему «Конституційний механізм державної 
влади в Україні: проблеми співвідношення
організаційних структур і функцій», поданої на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.02 -  конституційне право; 
муніципальне право. -  Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018.

Дисертаційне дослідження Шатіла Володимира Анатолійовича на тему 

«Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми

співвідношення організаційних структур і функцій» присвячене вельми 

актуальним як з точки зору конституційно-правової науки та теорії 

конституціоналістики, так і практики конституційного будівництва та 

формування, організації, функціонування та модернізації інститутів 

конституційного права в сучасній Україні проблемам конституційно-правового 

забезпечення організації та діяльності державної влади в Україні.

Проблематика співвідношення організаційних структур і функцій у 

системі конституційно-правового механізму державної влади в Україні, що в 

останні роки набула широкого визнання як у загальнотеоретичному дискурсі, так і 

в рамках галузевих юридичних наук, є складною, багатогранною та методологічно 

актуальною, що пов’язано з прагненням сучасної конституційної юриспруденції 

вийти на нові рівні сприйняття політико-правової реальності. Адже реформування 

державної влади на принципах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, а 

також перманентне становлення місцевого самоврядування є ключовою ідеєю та

V  Д Г -------- і
Від #  діловодства та армшу 

Київського національно» о унівврсшвіу 
імені Т араса Шевченка _......
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телеологічною домінантою еволюції інститутів демократичної державності не 

тільки в Україні, а в цілому на пострадянському просторі.

Демократична та ефективна державна влада -  це конкретні кроки у напрямі 

подальшої лібералізації управління як в центрі, так і на місцях, пов’язані з 

вирішенням проблем формування громадянського суспільства, посиленням 

захисту прав людини, їх практичною реалізацією. Тому, актуальність глибокого 

осмислення проблем конституційно-правового забезпечення організації та 

функціонування державної влади та трансформації національної моделі її 

механізму в цілому з точки зору теорії сучасного конституційного права має не 

лише науково-методологічне і політико-ідеологічне, але й важливе практичне 

значення.

Саме усвідомлення феномену конституційного механізму державної влади в 

Україні в аспекті співвідношення організаційних структур (інституціональний 

аспект) і функцій (праксеологічний аспект) у повному обсязі дає можливість 

знайти адекватні напрями реформування державної влади та форми розвитку 

демократії на сучасному етапі державотворення і правотворення в Україні.

Слід констатувати, що незважаючи на активізацію дослідження проблем 

державної влади, в сучасній юридичній науці ми не знаходимо ні оптимальних 

дефінітивних визначень її конституційного механізму, ні єдності концептуальних 

підходів до з’ясування її змісту і сутності, характеру та системи функцій, 

принципів, форм та методів взаємодії її суб’єктів між собою та іншими 

інституціями політичної системи в умовах модернізації сучасної державності. 

Адже широта та багатогранність феномену державної влади та її конституційного 

механізму, нерозуміння форм взаємозалежності елементного складу цього 

механізму та функцій державної влади й її суб’єктів детермінує існування різних 

суджень, коли деякі бачать його зміцнення у оптимальному поділі державної 

влади, інші -  у посиленні місцевого самоврядування, треті пов’язують його 

модернізацію з ідеалами демократичної державності, четверті -  уявляють 

відповідні процеси виключно через призму людського виміру та сталого розвитку.
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з
Слід відзначити й те, що Україна на сучасному етапі характеризується 

суперечливим станом перетворень, що відбуваються в державі та суспільстві, які 

пов’язані з критичною переоцінкою свого минулого, у тому числі й 

пост-конституційного етапу, з вибором майбутнього, необхідністю пошуку 

перспектив суспільно-політичного розвитку. Вирішення проблеми корекції змісту 

та форм багатьох політико-правових явищ є необхідною умовою еволюції 

державної влади та модернізації інститутів вітчизняної державності, їх орієнтації 

на світові стандарти.

На сучасному етапі актуальність дослідження функціонально-телеологічних 

та суб’єктно-інституційних компонентів конституційного механізму державної 

влади посилюється з точки зору зовнішніх аспектів суверенітету держави, що 

найбільш виразно проявилось в умовах анексії Росією Автономної Республіки 

Крим та збройної агресії з боку Росії в окремих районах Донецької і Луганської 

областей, посилення сепаратистських тенденцій, просування проектів так званої 

«Новоросії» та самопроголошення у 2014 р. терористичних квазідержавних 

утворень «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», 

інших дій та процесів, які посягають на засади конституційного ладу, порушують 

територіальну цілісність та недоторканість кордонів України.

Важливе значення у контексті дослідження конституційного механізму 

державної влади має також послідовне втілення конституційних завдань та цілей, 

пов’язаних із реалізацією правового і соціального характеру держави. Завдання 

створення демократичної, соціальної, правової держави та формування 

громадянського суспільства, поставлене в чинній Конституції України, сьогодні 

обумовлює особливу увагу до всіх засобів правового регулювання, а формування 

суверенної державності об’єктивно вимагає якісних та змістовних змін в стані 

суспільних відносин та зв’язків у системі координат «людина -  громадянське 

суспільство -  держава».

В зв’язку з цим можна зробити висновок про обґрунтованість та актуальність 

теми дисертаційного дослідження, обраної В. А. Шатілом.
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Важливість дисертаційного дослідження В. А. Шатіла визначається тим, що 

воно є одним з небагатьох, а на рівні докторської дисертації -  першим в Україні, 

дослідженням монографічного характеру, в якому, за широкого використання 

категорій сучасної теорії держави і права, історії політичних та правових вчень, 

теорії конституційного права, а також аналізу вітчизняного та зарубіжного 

досвіду, здійснена спроба комплексного осмислення концептуальних проблем 

державної влади у контексті співвідношення її організаційних структур 

(інституціональний аспект) і функцій (праксеологічний аспект), а також 

сформульовано авторську теорію конституційного механізму державної влади.

Наукове дослідження В. А. Шатіла значною мірою відкликається на 

злободенні питання конституційно-правової теорії та практики, заповнює 

прогалини у наукових дослідженнях проблем сучасного державотворення і 

правотворення та вносить вельми цінні пропозиції для практики державного 

будівництва. Адже позитивними рисами дослідження є не лише пошуковий 

характер проблем, які ставились і розглядалися, а й принципова орієнтація його 

на нагальні потреби розвитку вітчизняної державності, удосконалення 

законодавства на міцній науковій основі та відповідно до вимог Конституції 

України.

У зв’язку з цим можна зробити висновок про обґрунтованість та безумовну 

актуальність теми дисертаційного дослідження, обраної В. А. Шатілом, її зв’язок 

не лише з сучасними проблемами теорії конституційного регулювання 

профільних питань, а й складними проблемами практики.

Дисертація значною мірою відкликається на кардинальні питання 

сучасності, рефлексує на динаміку розвитку конституційно-правових процесів у 

перехідний період, складність та суперечливість процесів організації та 

функціонування державної влади, містить пропозиції щодо необхідності 

вдосконалення законодавства та організаційних заходів в досліджуваній галузі, 

забезпечення постійної доктринальної та організаційної уваги до даної проблеми 

конституційного права та процесу.
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Представлена до захисту В. А. Шатілом дисертаційна робота має на меті 

найбільш повно та комплексно, через призму конституційно-теоретичного аналізу 

розкрити поняття, структуру, принципи та особливості функціонування 

конституційного механізму державної влади крізь призму проблем 

співвідношення організаційних структур та функцій державної влади. Доведено, 

що суперечності, які виникають у сфері розмежування функцій і владних 

повноважень, багато в чому зумовлені неоднозначним розумінням оптимальної 

форми організації державного апарату, різними підходами до вирішення питань 

структурування органів державної влади, неправильним сприйняттям проблеми 

співвідношення принципів централізації і децентралізації в процесі еволюції 

української державності.

Недостатній ступінь розроблення теоретико-методологічних та 

конституційно-правових підходів щодо питання інституційних та функціональних 

компонентів конституційного механізму державної влади свідчить про об’єктивну 

необхідність подальшого дослідження зазначеної наукової проблеми. Ґрунтовне 

вивчення цієї матерії має не лише теоретико-пізнавальне, але і яскраво виражене 

прикладне значення, даючи змогу здійснювати пошук ідей та механізмів щодо 

вирішення питання удосконалення конституційного законодавства в Україні.

Досягнення вказаної мети обумовлює постановку та передбачає послідовне 

вирішення цілого ряду теоретичних та прикладних завдань, а також 

напрацювання та перевірку робочих гіпотез, в тому числі шляхом:

1) аналізу еволюції розвитку науково-теоретичних підходів та вивчення 

світових моделей конституційного механізму державної влади;

2) з’ясування змісту та особливостей основних світових моделей 

конституційного механізму державної влади;

3) розкриття правової природи та сутності механізму державної влади, 

виділення кваліфікуючих ознак та визначення поняття «механізм державної 

влади», дослідження впливу конституційних принципів на конституційний 

механізм державної влади;
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4) здійснення науково-теоретичного аналізу системи функцій 

конституційного механізму державної влади;

5) дослідження основних доктринальних підходів до структури 

конституційного механізму державної влади, аналізу структури 

конституційного механізму державної влади та надання характеристики 

основних її елементів;

6) функціонально-телеологічної характеристики окремих елементів 

структури конституційного механізму державної влади;

7) розробки науково-практичних рекомендацій з удосконалення 

діяльності та функціонування окремих елементів структури механізму 

державної влади;

8) визначення системи факторів, що впливають на розвиток 

конституційного механізму державної влади;

9) аналізу основних тенденцій розвитку та визначення шляхів підвищення 

ефективності функціонування конституційного механізму державної влади в 

Україні.

Дисертаційне дослідження В. А. Шатіла проведене у межах бюджетних тем 

«Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і практичний 

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

Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2013 р. 

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

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

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 

період з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 року.

В рамках вдало поставлених задач, В. А. Шатілом сформульовані об’єкт і 

предмет дослідження. Так, об’єктом дисертаційного дослідження автор визначає 

суспільні відносини, що виникають в процесі організації та здійснення 

державної влади в Україні. Предметом дослідження є конституційний механізм 

державної влади в Україні у контексті проблем співвідношення організаційних 

структур і функцій.
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Такий комплексний підхід надав дисертанту можливість встановити 

завдання дослідження та реалізувати їх згідно з планом дисертаційної роботи, 

дійти системних висновків при визначенні результатів і обґрунтуванні низки 

нових положень, які мають важливе значення для конституційно-правової науки і 

практики сучасного державотворення і правотворення, організації діяльності та 

функціонування публічної влади в Україні.

Вдалим компонентом дисертаційної роботи В. А. Шатіла слід вважати і 

запропоновану автором методологію дослідження проблем, пов’язаних із 

здійсненням наукового аналізу теоретичних та прикладних проблем державної 

влади в сучасній Україні, а також підготовки та обґрунтування наукових 

рекомендацій щодо вдосконалення конституційного забезпечення процесів її 

організації та функціонування. Використані в процесі проведення дослідження 

методи наукового пізнання надали автору можливість дійти системних висновків 

при визначенні результатів і обґрунтуванні низки нових положень, які мають 

важливе значення для юридичної науки і практики.

Про системність представленого В. А. Шатіла дослідження свідчить 

структура дисертації, яка характеризується цілісністю й логічною послідовністю, 

є такою, що відображає загальне бачення досліджуваної автором проблеми.

Зокрема, як свідчить зміст роботи, в ході наукового пошуку, відповідно до 

законів формальної та діалектичної логіки, у першому розділі абсолютно 

правильно розглядається низка питань щодо особливостей становлення та 

розвитку доктринальних ідей про конституційний механізм державної влади. 

Розкрито процес еволюції розуміння конституційного механізму державної 

влади шляхом вивчення праць вчених і філософів значного історичного періоду 

-  від філософських тлумачень Стародавнього світу до наукових монографій 

XXI століття (стор. 19-39 дисертації).

Також автором здійснено комплексний аналіз основних світових моделей 

конституційного механізму державної влади крізь призму дослідження 

типології конституціоналізму, що відображає найбільш значущі моменти теорії
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та практики досліджуваного конституційно-правового феномена (стор. 39-63 
дисертації).

V другому розділі досліджено питання правової природи, принципів, 

функцій та структури конституційного механізму державної влади в Україні. 

Насамперед, здійснено комплексний аналіз основних підходів до розуміння 

правової природи конституційного механізму державної влади, його 

відмежування від споріднених правових категорій, таких як «механізм 

держави», «механізм органів державної влади», «апарат державної влади» 

(стор. 70-99 дисертації). Автором сформульовано поняття та здійснено 

комплексний аналіз принципів функціонування конституційного механізму 

державної влади (стор. 99-130 дисертації), акцентовано увагу на необхідності 

розмежування понять «функція» та «функціонування» у контексті

проблематики дослідження (стор. 131-145 дисертації).

У дисертації наголошено, що структура конституційного механізму 

державної влади зумовлюється динамічною та статичною складовими. 

Статична сторона визначає внутрішню побудову конституційного механізму 

державної влади, характеристику його елементів. Динамічна ж сторона 

визначає взаємозумовлене функціонування усіх конструктивних елементів, що 

мають функціональне призначення з метою формування політичних, 

соціально-економічних, організаційно-правових та інших умов для 

ефективного забезпечення конституційного механізму державної влади (стор. 

145-178 дисертації).

У третьому розділі приділено увагу функціональній характеристиці 

процесу організації та діяльності окремих елементів конституційного 

механізму державної влади. Насамперед, здійснено комплексний аналіз 

парламенту крізь призму дослідження феномена парламентаризму як системної 

організації та функціонування верховної державної влади (стор. 183-208 

дисертації).

Автором розкрито правову природу інституту Президента як елементу 

структури конституційного механізму державної влади, досліджено систему
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функцій та повноважень, здійснено прогностичне формування цілісної та 

структурованої теоретико-правової конструкції (стор. 209-235 дисертації).

Також у дисертації досліджено функціональні та організаційні 

особливості інституту виконавчої влади та зроблено наголос на необхідності 

науково-теоретичного обґрунтування концепції структурно-функціональної та 

міжрівневої диференціації органів виконавчої влади, що має стати основою для 

здійснення системного реформування інституту виконавчої влади в цілому 

(стор. 235-260 дисертації).

У дисертації усебічно проаналізовано інституційні та функціональні 

зміни, які відбулися останнім часом у межах судової влади, висловлено 

авторське ставлення до них; сформульовано відповідні рекомендації. Зроблено 

наголос на тому, що судова влада є похідною від суверенітету народу, який має 

право контролювати її шляхом прийняття відповідних законів, участі у 

правосудді через своїх представників -  присяжних, силами різноманітних 

інституцій громадянського суспільства. Також розглянуто місце та роль 

інституту прокуратури в конституційному механізмі державної влади в 

контексті конституційного реформування. Висловлено авторський погляд на 

існуючі у цій сфері проблеми, сформульовано конкретні рекомендації, 

спрямовані на їх вирішення (стор. 260-295 дисертації).

Четвертий розділ розкриває основні тенденції розвитку конституційного 

механізму державної влади (стор. 302-341 дисертації) та шляхи підвищення 

ефективності функціонування конституційного механізму державної влади 

(стор. 341-375 дисертації).

Серед висновків, пропозицій та рекомендацій, які містяться у дисертації, 

слід звернути увагу на низку з них, які мають системоутворююче значення в 

контексті формування авторського бачення науково-практичної парадигми 

співвідношення організаційних структур і функцій у системі конституційно- 

правового механізму державної влади в Україні.

Зокрема, системоутворююче та визначальне значення мають авторські 

твердження, що «конституційний механізм державної влади» -  це заснована на
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правових принципах єдина система взаємопов’язаних, публічних, легальних, 

нормативно визначених і організаційно та функціонально забезпечених 

інститутів, що мають на меті практичну реалізацію функцій держави та 

спираються на наявні ресурси, а також, що формування та функціонування 

конституційного механізму державної влади, його положення у сучасній 

політичній системі базуються на принципах, які виражають його сутність та 

деталізують зміст, під якими пропонується розуміти відправні засади, ідеї, 

положення, закріплені в конституційно-правових нормах та доктринальних 

джерелах конституційного права, які є базисом його формування, організації та 

функціонування. Ці висновки є лейтмотивом усієї дисертації В. А. Шатіла.

Правильним та належним чином обґрунтованим у дисертації є висновок, що 

систему принципів конституційного механізму державної влади доцільно 

поділяти на: 1) організаційні (єдності та розподілу державної влади, народного 

суверенітету, верховенства права, законності, гласності, юридичної рівності 

суб’єктів конституційного механізму державної влади, демократизму, 

легітимності, ідеологічної різноманітності та політичного плюралізму, 

унітарності територіального устрою, поєднання принципів централізації і 

децентралізації державної влади), 2) функціональні (компетентності та 

професійності, оптимальності та ефективності, стимулів та обмежень, 

реальності та раціональності, підзвітності, субсидіарності, колегіальності та 

єдиноначальності, самостійності державних органів і громадських організацій, 

переконання й примусу).

Значний інтерес являє авторський аналіз структури конституційного 

механізму державної влади, під якою пропонується розуміти складну 

багаторівневу систему нормативних та інституційних засобів, за допомогою яких 

здійснюється цілеспрямований, результативний вплив на державно-владні 

відносини шляхом взаємозумовленого, збалансованого функціонування усіх 

структурних елементів з метою створення оптимальних політичних, економічних, 

соціальних, духовно-культурних, ідеологічних, правових та інших умов для 

функціонування суверенної, незалежної, демократичної, правової держави.
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Заслуговує на увагу здійснений автором системний аналіз факторів 

розвитку конституційного механізму державної влади, класифікацію яких 

пропонується здійснювати за наступними критеріями: 1) за ступенем впливу 

суб’єктів (об’єктивні, суб’єктивні); 2) за ефективністю впливу (позитивні, 

негативні); 3) за територіальним походженням джерела впливу (локальні, 

національні, міжнародні (інтернаціональні), світові (глобальні)); 4) за сферою 

впливу на систему конституційного механізму державної влади (зовнішні 

(екзогенні) та внутрішні (ендогенні)); 5) за темпоральною детермінованістю 

розвитку (еволюційні, модернізаційні, прогностичні).

Заслуговують на увагу визначені автором основні тенденції розвитку 

конституційного механізму державної влади, такі як: 1) системна модернізація 

конституційного законодавства; 2) оптимізація системи компетенційних 

взаємовідносин між органами державної влади; 3) модернізація правових засад 

управлінської діяльності та формування якісного кадрового потенціалу для 

державної служби та політичного управління; 4) вдосконалення механізму 

функціонування інституту державного, муніципального та громадського 

контролю за діяльністю органів державної влади; 5) сприяння процесу 

децентралізації державної влади; 6) запровадження інституту приватного 

делегування (аутсорсинг державних функцій); 7) сприяння реалізації державної 

політики запобігання корупції; 8) забезпечення інституційної модернізації 

конституційного механізму державної влади; 9) забезпечення суверенітету, 

національної безпеки та територіальної цілісності; 10) забезпечення реалізації 

пріоритетів зовнішньополітичної стратегії та інші.

У роботі наявні й інші оригінальні та новаторські за змістом висновки та 

пропозиції, серед яких, зокрема, варто вказати на:

- оригінальність авторського розуміння процесу конституційно-правової 

модернізації, що характеризується суттєвою зміною інституційного дизайну 

конституційного механізму державної влади з домінуванням у ньому 

парламенту за відповідного контролю з боку Президента України, який як 

гарант державного суверенітету повинен слідкувати за дотриманням
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Конституції України і законів України усіма органами державної влади, що 

дасть змогу підтримувати баланс у механізмі «стримувань і противаг» та 

ефективно функціонувати державі з парламентсько-президентською формою 
державного правління;

- доктринальний підхід до визначення місця та ролі інституту Президента 

України в конституційному механізмі державної влади, який хоча й не 

належить до жодної з гілок влади, але, безумовно, є важливим елементом 

механізму «стримувань і противаг» та урівноважує усі гілки влади завдяки 

різновекторній функціональній спрямованості його діяльності;

- підходи до призначення виконавчої влади в конституційному механізмі 

державної влади, що розкривається через її розуміння як сукупності державно- 

владних повноважень із забезпечення виконання законів, розробки і здійснення 

державної політики, що реалізуються розгалуженою, ієрархічно побудованою 

сукупністю органів на принципах оперативності, адміністративної підлеглості, 

підзаконності, підзвітності, відповідальності перед представницькими 

органами та поєднанні динамізму і стабільності;

- розуміння ролі судової влади як окремої гілки державної влади, що 

відіграє важливу роль у конституційному механізмі державної влади і 

покликана вирішувати правові конфлікти в різних сферах суспільних 

відносин відповідно до законодавчо визначених повноважень, тобто судова 

влада здійснює державно-владні функції та повноваження, які є 

делегованими спеціальним органам держави -  судам -  задля вирішення 

віднесених до їх компетенції питань, що виникають у процесі застосування 

права та реалізації цих повноважень шляхом конституційного, цивільного, 

кримінального, адміністративного, господарського судочинства, 

провадження у справах про адміністративні правопорушення з дотриманням 

процесуальних норм, які створюють гарантію права, законності і 

справедливості прийнятих судами рішень;

визначення прокуратури як важливого елементу структури 

конституційного механізму державної влади, який у контексті сучасних
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конституційних змін можна визначити як самостійний і незалежний 

конституційний орган державної влади, що сприяє здійсненню правосуддя з 

подальшою перспективою інтеграції його до судової влади тощо.

Наявність цих та інших висновків та пропозицій свідчить про вдалість 

постановки мети та завдань, аргументованість висновків, логічну послідовність 

дисертаційного дослідження В. А. Шатіла, використання в процесі дослідницької 

роботи принципу викладу матеріалу від загального до конкретного.

Усі розділи, підрозділи та інші структурні частини роботи підпорядковані 

одній, чітко визначеній меті, яка деталізується конкретними завданнями, які 

поставив перед собою дисертант.

Структура дисертаційної роботи В. А. Шатіла відповідає цілям і завданням 

дослідження, що дозволило розкрити базові поняття та дати їх визначення, 

вивести характерні ознаки конституційного механізму державної влади в 

Україні, показати проблеми співвідношення організаційних структур і функцій 

у його системі, виділити позитиви та виявити недоліки конституційно-правового 

забезпечення організації та функціонування державної влади в Україні, 

проаналізувати об’єктивні та суб’єктивні, інституційні та функціонально- 

телеологічні аспекти та чинники, які обумовлюють необхідність формування 

концептуальних засад конституційного механізму державної влади тощо.

Результатам дисертаційного дослідження В. А. Шатіла притаманний 

відповідний рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем 

наукової новизни містяться в усіх розділах та структурних компонентах 

дисертації.

Позитивною стороною представленої В. А. Шатілом роботи є намагання 

автора сформулювати оригінальні та новаторські дефінітивні конструкції у 

досліджуваній сфері, враховуючи, що на сучасному рівні розвитку юридичної 

науки упорядкування, розвиток та вдосконалення понятійного апарату 

конституційного права -  одне з актуальних завдань, що обов’язково потребує 

вирішення. Розвиток і вдосконалення правових понять означає їх збагачення, 

уточнення і конкретизацію, заміну старих понять новими, оскільки перші не
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можуть умістити і охопити істотні властивості реальних відносин конституційно- 

правової дійсності, що постійно змінюються.

Отримані В. А. Шатілом під час написання дисертаційної роботи висновки є 

обґрунтованими, сформульовані положення базуються на значному емпіричному 

матеріалі. Опрацьована значна кількість наукових праць з обраної теми, а також 

масив нормативно-правових джерел, що забезпечило високий науковий рівень 

даного дисертаційного дослідження.

Прикладне значення одержаних В. А. Шатілом результатів визначається їх 

спрямованістю на розв’язання актуальних конституційно-правових питань теорії 

(щодо сутності та змісту) та практики (щодо якості, форм, видів, функцій, 

факторів) конституційно-правового забезпечення організації та діяльності 

державної влади в сучасній Україні. Автором усебічно висловлені нові судження 

та сформульовані концептуальні позиції щодо сучасного стану та перспектив 

розвитку конституційного механізму державної влади в сучасній Україні, 

показані значення, роль, обсяг та проблеми, які виникають у процесі реалізації 

його завдань та функцій, шляхи їх вирішення у контексті зарубіжного досвіду.

Результати, здобуті автором під час написання роботи, можуть бути 

застосовані: у правотворчій роботі -  як теоретичний матеріал для реформування 

та удосконалення конституційно-правової регламентації організації 

конституційного механізму державної влади; у правозастосовній діяльності -  

для підвищення ефективності функціонування конституційного механізму 

державної влади; у науково-дослідній сфері -  для подальшої розробки 

концепції реформування конституційного механізму державної влади; у 

навчальному процесі -  при підготовці відповідних розділів підручників та 

навчальних посібників із конституційного права України, а також викладанні 

навчальних дисциплін і спецкурсів; у правовиховній роботі -  для 

вдосконалення правовиховної роботи у напрямі підвищення правосвідомості та 

правової культури громадян і активізації їх участі у прийнятті рішень та 

здійсненні публічної влади.
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Водночас, як і будь-яке інше наукове дослідження, дисертаційна робота 

В. А. Шатіла містить окремі дискусійні положення, які можуть стати підґрунтям 

для виокремлення деяких побажань чи запитань, зокрема, найсуттєвішими з них є 
наступні позиції:

1. На наш погляд, у дисертації недостатньою мірою використано потенціал 

аксіологічного методу (підрозділи 2.2, 4.1, 4.2 та ін.). Застосування аксіологічного 

підходу в ході аналізу конституційно-правових явищ та процесів, у тому числі й 

процесів організації та функціонування державної влади, як правило, переслідує 

мету розкрити зміст основних конституційно-правових цінностей, насамперед 

таких, як конституціоналізм і державна влада, її конституційний механізм, права 

людини, легітимність, законність, професіоналізм тощо, виявлення механізму їх 

впливу на конституційну свідомість та поведінку, активність та ініціативу 

суб’єктів державно-владних відносин, їх залежності від стану конституційно- 

правової регламентації відносин, які виникають у процесі організації та 

функціонування державної влади, факторів господарсько-економічного, 

культурно-історичного, природно-географічного, психологічного, соціально- 

політичного середовища.

Також аксіологічний метод змушує звернути увагу на цивілізаційно- 

історичний контекст розвитку конституційного механізму державної влади у 

конкретній країні. Без цього важко зрозуміти сучасну модель конституційного 

механізму державної влади в Україні, насамперед, його інституційні та 

функціональні компоненти, відповісти на питання про причини, генезис та 

наслідки поділу державної влади, тенденцій її децентралізації та деконцентрації, 

показати роль і значення конституційного механізму державної влади у процесах 

формування громадянського суспільства та правової державності, розглянути 

еволюцію тих чи інших форм залежності між політико-правовою моделлю 

конституційного механізму державної влади та детермінуючими її соціально- 

економічними, духовно-культурними, цивілізаційними чинниками тощо.

Слід констатувати, що у дисертації ці та інші питання аксіосфери 

конституційного механізму державної влади висвітлені доволі фрагментарно.
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2. У цілому визнаючи позитивний потенціал авторської концепції 

конституційного механізму державної влади з точки зору парадигми сучасного 

конституціоналізму в цілому та його інституціонально-нормативної та 

функціональної підсистем (підрозділ 1.1 дисертації), вважаємо дещо 

фрагментарним, а подекуди спрощеним, підхід щодо розуміння сутності та 

значення окремих елементів цієї системи та відповідного механізму. Йдеться, 

зокрема, про такі феномени як конституційна традиція, конституційна 

правосвідомість, конституційне праворозуміння, конституційно-правова 

відповідальність, які мають самостійне значення та займають специфічне місце як 

у системі сучасного конституціоналізму, так і конституційного механізму 

державної влади.

3. Фрагментарним та доволі суперечливим є здійснений у дисертації аналіз 

проблем інституціоналізації та функціонування конституційного механізму 

державної влади з точки зору теорії та практики конституційного процесу 

(стор. 42, 51, 320 дисертації). На актуальність, проблемність і дискусійність цього 

питання вже тривалий звертають увагу вітчизняні вчені-конституціоналісти 

(М. П. Орзіх, М. О. Баймуратов, X. В. Приходько, Н. В. Агафонова та ін.). При 

цьому у дисертації фактично ігнорується феномен конституційного процесу як 

окремого виду юридичного процесу.

На наше переконання без глибокого теоретичного наукового дослідження та 

всебічного вивчення проблем процесуального забезпечення становлення, 

організації та функціонування конституційного механізму державної влади та 

реалізації його принципів неможливо вирішити актуальні практичні питання 

реформування української державності. Необхідний багатоаспектний аналіз, який 

дозволить підійти до вирішення багатьох практичних питань конституційного 

будівництва України, насамперед, процесуального забезпечення реалізації 

ключових та системоутворюючих положень Конституції України, що, у свою 

чергу, об’єктивує переосмислення сутності та змісту категорії «конституційний 

процес», актуалізує дослідження конституційного процесу з точки зору його 

соціального значення, завдань, функцій та ролі в механізмі демократичної
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державності та громадянського суспільства, а також, враховуючи предметну 

спрямованість наукового пошуку В. А. Шатіла, у контексті формування теорії 

конституційного механізму державної влади.

4. Конкретизації та уточнення потребує авторська позиція щодо місця, ролі, 

завдань, принципів, функціонального значення у конституційному механізмі 

державної влади України прокуратури, Центральної виборчої комісії, 

Національного банку України, Рахункової палати. Насамперед, відповідні 

інституційні елементи конституційного механізму державної влади бажано було 

більш ґрунтовно висвітлити з точки зору зарубіжного досвіду та можливостей 

його рецепції в Україні.

Зазначені зауваження та побажання є дискусійними, мають уточнюючий та 

рекомендаційний характер і в цілому не впливають на загальну позитивну оцінку 

дисертаційного дослідження В. А. Шатіла.

Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, сформульовані 

в ньому положення та висновки обґрунтовані на базі особистих досліджень 

автора.

Опубліковані В. А. Шатілом наукові праці повністю репрезентують зміст 

наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у даному 

дисертаційному дослідженні.

Автореферат дисертації В. А. Шатіла повно та адекватно відтворює основні 

положення та висновки самої дисертації на тему «Конституційний механізм 

державної влади в Україні: проблеми співвідношення організаційних структур і 

функцій». їх зміст і положення, що є предметом захисту ідентичні. І дисертація, і 

її автореферат виконані з дотриманням вимог сучасного українського ділового 

мовлення.

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованістю та достовірністю, 

науковою і практичною значущістю отриманих результатів, повнотою їх 

викладення в опублікованих дисертантом наукових працях, а також за 

оформленням дисертація відповідає вимогам, що висуваються до докторських 

дисертацій і встановлені у Порядку присудження наукових ступенів,
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затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 

№ 567, а також основним вимогам чинного законодавства щодо дисертацій та 

авторефератів дисертацій.

На підставі вище викладеного вважаю, що дисертація на тему 

«Конституційний механізм державної влади в Україні: проблеми

співвідношення організаційних структур і функцій» є завершеною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові теоретично обґрунтовані 

результати, що в сукупності розв’язують важливу наукову проблему у формі 

виробленої цілісної теорії конституційного механізму державної влади в Україні, 

а автор дисертації -  Шатіло Володимир Анатолійович, за результатами і на 

підставі публічного захисту в установленому порядку, заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 -  

конституційне право; муніципальне право.

Офіційний опонент:

Доктор юридичних наук, професор, 
провідний науковий співробітник відділу 
конституційного права та місцевощ£|моврядування 
Інституту держави і права 
ім. В. М. Корецького НАН

О. В. Батанов
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