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офіційного опонента, кандидата політичних наук Дацюка Андрія Васильовича на 

дисертацію Меженської Олени Володимирівни 

«Державний переворот як політичне явище», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю за спеціальністю 23.00.02 -

політичні інститути та процеси

Вивчення дисертації, автореферату та опублікованих праць дає підстави для 

розгорнутої характеристики результатів дослідження Меженської О.В. та 

визначення відповідності критеріям і нормативним вимогам до дисертаційних 

робіт на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук.

1. Актуальність теми дисертації, зв’язок з науковими програмами, 

темами.

Державні перевороти, сутність яких полягає в насильницькому, незаконному 

захопленні державної влади шляхом повалення правлячого режиму, являють 

собою важливу складову політичних відносин. Перші державні перевороти мали 

місце ще в часи зародження держав і політичних відносин. Теоретичне 

осмислення феномену державного перевороту має місце в працях античних і 

середньовічних політичних мислителів. Не втратило актуальності дослідження 

переворотів і в XXI столітті. Авторка дисертаційного дослідження робить цілком 

слушний висновок про те, що «До сьогодні сутність державного перевороту не 

змінилася, змінилися лише засоби, технології його здійснення, сценарій 

проведення, вплив на структуру державної влади» (с. 114). Державні перевороти

продовжують залишатись ТТОПИТЬ г т п т л и р р н п у л  ф п р л п т п  боротьби в політичному
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конфлікті. Маючи досить обмежені цілі у порівнянні з політичною революцією, 

державний переворот може призвести до суттєвих змін у внутрішній та зовнішній 

політиці держав. Навіть невдалий путч у Туреччині в липні 2016 р. мав наслідком 

зміну співвідношення сил в Чорноморсько-Каспійському регіоні. У результаті 

відбулось загострення протиріч між Туреччиною і США та ситуативне зближення 

Туреччини і Росії, що не відповідає національним інтересам України умовах 

воєнно-політичного конфлікту з Російською Федерацією. Загалом, державні 

перевороти були і залишаються складовою політичних процесів в Африці, 

Латинській Америці, Азії, Європі, - принаймні вони продовжують становити 

потенційну загрозу політичній безпеці багатьох держав світу. Саме тому, 

дисертаційна робота Меженської О.В. «Державний переворот як політичне 

явище» відзначається досить високим ступенем актуальності.

Дисертаційне дослідження Меженської О.В. виконане в межах комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світоглядних процесів 

глобалізації» та науково-дослідної теми філософського факультету №11БФ041-01 

«Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку 

сучасного суспільства».

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації.

На підставі ознайомлення з дисертаційною роботою, змістом автореферату та 

публікаціями здобувача можна зробити наступні висновки.

Автор досить вдало обґрунтувала правомірність свого наукового вибору, 

актуальність теми дослідження, його наукові положення. Сформульовані 

дисертанткою дослідницькі завдання (с.4-5) є відповідними темі і меті 

дослідження, окреслюють наукову позицію автора, створюють можливості для 

достатньо повного розкриття теми. Використані загальнонаукові та спеціальні 

методи дослідження (с.5-6) дозволяють комплексно розглянути сутність та 

характерні особливості державних переворотів, здійснити їх класифікацію і 

визначити місце й роль переворотів у політичному процесі. Наукові положення,
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висновки та рекомендації, сформульовані у дисертації є в достатній мірі 

обґрунтованими.

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, повнота їх 

викладу в опублікованих працях.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці здійснено цілісне дисертаційне дослідження 

проблеми державного перевороту, в якому систематизовано теоретичний і 

фактографічний матеріал, узагальнено теоретичні положення з теми дисертації. 

Найбільш значимими положеннями наукової новизни, на наш погляд є:

S  комплексно проаналізовано та систематизовано концептуальні 

підходи і погляди представників політичної думки щодо державного 

перевороту як політичного явища, пов’язаного із проблемами зміни влади;

S  узагальнено об’єктивні та суб’єктивні, внутрішні та зовнішні 

передумови державного перевороту;

S  удосконалено підходи до визначення критеріїв типологізації 

державних переворотів та запропоновано нову комплексну їх типологію;

S  набуло подальшого розвитку дослідження олігархізації влади, 

корупції всіх рівнів влади та криміналізації політики як передумов та 

наслідків сучасних державних переворотів, що несуть загрозу національній 

безпеці та ведуть до обмеження чи втрати суверенітету.

Достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій 

дисертаційного дослідження Меженської О.В. забезпечується логічним та 

послідовним викладом матеріалу, науковою обґрунтованістю вихідних положень 

дисертації, використанням під час написання роботи апробованих результатів 

дослідження, використанням наукових методів дослідження їх відповідністю меті

і завданням дисертаційної роботи.

Результати дослідження апробовані автором на всеукраїнських та 

міжнародних науково-практичних конференціях, відображені у достатній 

кількості публікацій.



4. Оцінка змісту дисертації, її завершеність та відповідність 

встановленим вимогам.

У першому розділі «Теоретичні засади визначення державного 

перевороту» проаналізовано наукові джерела за темою дисертації, розкрито зміст 

основних категорій дослідження проблеми державного перевороту, 

запропоновано авторське визначення поняття «державний переворот».

Значну частину першого розділу присвячено історичній ретроспективі в 

дослідженні явища державних переворотів. Розглядаються погляди на державний 

переворот в працях стародавніх та античних філософів, мислителів середньовіччя, 

часів пізнього Середньовіччя, Відродження та Реформації, Нового часу, класиків 

марксизму-ленінізму, а також провідних суспільних і політичних діячів або 

дослідників сучасності з окресленої проблеми.

Робиться висновок про те, що еволюція політичної думки стосовно 

проблеми державних переворотів пройшла наступні етапи розвитку:

S  уявлення, які виходили з божественного характеру влади як складника 

світового космічного порядку;

•S політичних ідей античності, які відійшовши від міфологічного до 

раціонально-логічного пізнання та пояснення процесів зміни та отримання 

влади, набули форми теорії, ознак цілісності й системності;

S  релігійного пояснення світогляду Середніх віків, за яким влада 

походить від Бога й тому повинна бути підпорядкованою тільки духовно- 

церковним інституціям;

^  політичної ідеології «макіавеллізму»;

S  появи соціалістичної теорії боротьби за владу;

^  розуміння того, що державний переворот можна вважати способом 

вирішення політичних проблем і засобом задоволення політичний інтересів 

(с. 54).

У другому розділі «Державний переворот як форма політичної 

боротьби» визначено політичну сутність та розкрито основний зміст, визначальні 

передумови виникнення та особливості державного перевороту як політичного
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явища, його можливі наслідки для політичної системи суспільства.

Значну увагу приділено стратегії і тактиці, етапам здійснення державних 

переворотів. Певне наукове значення має досить розгорнута типологія державних 

переворотів (с. 101-111).

Досить слушними є розгляд автором дисертаційного дослідження явищ 

олігархізації влади, корупції на всіх рівнях влади та криміналізації політики як 

передумов та наслідків державних переворотів, що несуть загрозу національній 

безпеці та ведуть до обмеження чи втрати державного суверенітету (с. 75-81).

У третьому розділі «Державний переворот як різновид політичного 

конфлікту» державний переворот розглядається як явище політичного процесу у 

його соціально-політичній динаміці (с. 129). Розділ написаний в межах 

конфліктологічної парадигми. Державний переворот в ньому розглядається 

одночасно в якості форми прояву, способу вирішення і виду політичного 

конфлікту. Також в дослідженні політичного процесу застосовуються положення 

циклічної парадигми суспільно-політичного розвитку. З метою підтвердження 

гіпотези, згідно якої, державний переворот розглядається в якості частини 

загального циклічного розвитку конкретного суспільства,, було розглянуто процес 

політичної боротьби в Болгарії, в період з 1920 по 1935рр., що визначається 

автором в якості частини циклу політичної системи болгарського суспільства (с. 

124-127). Значну увагу було приділено політичному насиллю в державному 

перевороті, терору, управлінню політичними конфліктами.

В цілому, державним переворотам в історії і політичних процесах в Україні 

приділено достатню увагу. Автор у своєму аналізі обмежився періодом до 2010 р. 

Аналізується «конституційний переворот» 20.09.2010 р. (с. 108).

Автор робить висновок про те, що «Незаконно встановлена в результаті 

державного перевороту влада, може виявитись ефективною в економічному, 

соціальному та політичному відношенні, отримати визнання народу, і таким 

чином стати легітимною, але його організатори прагнуть до якнайшвидшої 

легалізації своїх дій шляхом зміни правового поля країни» (с. 170). Зазначається, 

що державний переворот, не зважаючи на загалом деструктивні наслідки, може
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мати і обмежено позитивні результати.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що рецензована 

дисертаційна робота О. В. Меженської «Державний переворот як політичне 

явище» є самостійно виконаною, завершеною науковою працею, під час якої 

отримано нові науково обґрунтовані результати теоретичного і практичного 

значення.

5. Зауваження та дискусійні положення дисертації

1. Дискусійним є визначення державного перевороту як виду політичного 

конфлікту. На нашу думку, явище (і відповідно поняття) політичного конфлікту є 

більш широким, - воно відображає різні аспекти, загострення і розв’язання 

політичних протиріч, боротьби за політичну владу і ресурси її реалізації, 

постконфліктної відбудови. Державний переворот є скоріше формою прояву 

боротьби в конфлікті і одним із способів захоплення державної влади. Конфлікти, 

як правило, не розпочинаються з державного перевороту і досить часто ним не 

закінчуються.

2. Дисертація була б більш структурованою і більш чіткіше відображала 

завдання дослідження, якби в ній були виокремлені підрозділи.

3. В дисертації використовується поняття «соціально значущий сегмент 

політики» (с. 49), в інтересах якого, за визначенням автора, здійснюються 

державні перевороти. Але при цьому втор не розкриває сутності цього поняття, 

що призводить до його різного тлумачення.

4. В дисертації є технічні огріхи, зокрема, має місце невідповідність 

посилань у тексті роботи зі списком використаних джерел. Наприклад, у 

основному тексті посилання на роботу африканіста О. Мішина пронумеровано як 

263 джерело, а у списку використаних джерел -  як 264.

5.У дисертації бажано було б приділити увагу попередженню державних 

переворотів, що додало б їй практичного значення.

Однак, вказані зауваження суттєво не знижують рівень дослідження, не 

применшують значення основних положень дисертації, а скоріше є 

дискусійними..
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6. Загальні висновки і рекомендації

В цілому кандидатська дисертація Меженської Олени Володимирівни 

підготовлена на належному науковому рівні, робота відзначається новизною, є 

самостійним дослідженням, має не лише теоретичне, а й практичне значення.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. Результати 

дослідження відображено у шести статтях, чотири з яких у фахових виданнях 

України, дві статті в іноземному науковому виданні з напряму дослідження, а 

також у семи тезах доповідей за матеріалами конференцій.

Структура та основний зміст дисертації відповідають поставленим 

завданням дослідження. За змістом обраної теми, її актуальністю, науковою 

новизною і практичним значенням отриманих результатів дисертаційна робота 

О.В. Меженської «Державний переворот як політичне явище» відповідає вимогам 

пп. 9,11,12,13 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р.

Вважаю, що автор дисертаційного дослідження «Державний переворот як 

політичне явище», Олена Володимирівна Меженська, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  

політичні інститути та процеси.
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ВІДГУК
офіційного опонента

на дисертацію Меженської Олени Володимирівни «Державний 

переворот як політичне явище», поданої на здобуття наукового ступеня

кандидата політичних наук 

за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Осмислення політичної сутності державного перевороту актуалізується 

не лише давніми традиціями застосування цього механізму зміни влади і 

його широким використанням у сучасності, але й досить однобічним 

тлумаченням цього явища в українській науковій літературі та публіцистиці. 

Як правило, автори, що торкаються питання державного перевороту, 

перебувають у полоні юридичної його інтерпретації, а широке коло 

політичних передумов і, що не менш важливо, наслідків державного 

перевороту лишаються недостатньо вивченими і дослідженими.

Дисертація О.В. Меженської покликана заповнити цю лакуну. У ній 

вперше у вітчизняній політичній науці систематизовано підходи та концепції 

щодо природи державного перевороту як політичного явища, вироблені 

впродовж століть класиками суспільствознавчих наук, а також тих, що 

містяться в розробках сучасних українських і зарубіжних дослідників.

Ґрунтовний аналіз явища державного перевороту дозволив авторці 

дійти вагомих висновків та, зокрема, дати власне політологічне визначення 

державного перевороту.

О.В. Меженська визначає його як «як неконституційну форму 

захоплення чинної влади в державі, яка здійснюється із застосуванням 

силових методів або погрозою застосування насилля, незначною та добре 

організованою групою осіб, з метою зміни владної структури, політичного 

режиму та політичної системи в цілому, в інтересах соціально значущого 

сегменту політики» (с.49).

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного унівеое*» ■<'><, 

імені Тараса Шевченка



Всебічний аналіз соціальних, політичних і технологічних чинників та 

передумов державного перевороту складає зміст другого і третього розділів 

дисертації.

Базовим поняттям, яке використовує дисертант для вивчення свого 

предмету, є поняття влади. Витоки будь-якого державного перевороту лежать 

у наявній системі здійснення і здобуття влади, режимах її функціонування. 

Атрибутом будь-якого способу і типу владарювання є боротьба за владу, яка 

здійснюється, у тому числі, й силовими методами. Місце державного 

перевороту серед форм і методів політичної боротьби, що розуміється саме 

як боротьба за владу, детально висвітлено в другому розділі дисертаційного 

дослідження О.В. Меженської.

Серед значущих наукових висновків варто виокремити, у цьому 

зв’язку, думку автора про соціальну закоріненість тих групових інтересів, які 

спонукають ініціаторів державного перевороту до здійснення свого задуму. 

Передумови державного перевороту авторка пов’язує з наявним 

балансом/дисбалансом розподілу влади і багатства в суспільстві (с. 12 

автореферату). Влада, в даному контексті тлумачиться передовсім як ключ до 

задоволення власних групових інтересів, доступ до системи прийняття 

державних рішень, якими регулюються дані інтереси та формуються 

передумови для їх реалізації.

Серед чинників, які формують ситуацію державного перевороту 

дисертант розрізняє ендогенні та екзогенні, а також вказує на можливу 

об’єктивну або ж суб’єктивну природу як перших, так і других.

У дисертації проаналізовано велику кількість ендогенних чинників 

політичної системи, які виступають, з одного боку, передумовами 

державного перевороту, а з іншого -  впливають на його характеристики та 

можливі наслідки.

Значну увагу авторка приділяє таким соціально-політичним

передумовам насильницької зміни влади в державі, як поширення корупції,

олігархізація політичного життя, криміналізація, використання суспільних
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ресурсів вузькою групою наближених до влади осіб, що може тлумачитися 

як узурпація влади, (с.76-80) У цьому випадку державний переворот може 

бути як формою протидії панівним тенденціям, зокрема, спробою подолати 

дисфункціональність держави як такої, а може бути лише одним з засобів 

конкурентної боротьби олігархічних угруповань між собою.

Однією з ключових проблем, що постають у зв’язку з загрозою чи 

реалізацією державного перевороту, є проблема легітимності влади. Однак 

сама легітимність вимірюється не лише легальністю дій політичних акторів, 

але й широким соціальним, політичним та світоглядним контекстом їх дій.

Як відомо, Макс Вебер розрізняв три способи легітимації влади -  

традиційний, харизматичний і раціонально-легалістський. Державний 

переворот як політична дія прямо вступає у суперечність із двома з них. Він 

порушує традиційний підхід до передачі та спадкоємності влади, і так само 

порушує принцип законності та нормативні регламенти передачі влади в 

межах раціонального підходу. Однак історія монархій сповнена прикладами 

невизначеності й порушень у справі престолонаслідування такою ж мірою, як 

раціональні та законні підстави формування влади нерідко вступали в 

суперечність із політичною дійсністю. Це, зокрема, траплялося через 

нечіткість, двозначність юридичних норм, наявність правових чи 

процедурних прогалин, або через порушення послідовності встановлення 

норми та її виконання. Тобто суб’єкт влади нерідко встановлював норму для 

себе постфактум після здобуття (монополізації) влади.

За цих умов встановити чіткі критерії незаконної чи нетрадиційної 

передачі влади, або її збереження суб’єктом владних повноважень дуже 

складно. А відтак, проблема легітимності вирішується іншими засобами, 

серед яких -  право сильного, пакт еліт, зовнішній протекторат і т.ін.

Ще більш заплутаною і суперечливою ситуація стає у випадку, коли 

відбувається харизматична легітимація влади. За цих умов межа легальності 

та традиційності долається майже непомітно для самого суб’єкта влади і для

спільноти, що стала на шлях трансформацій. Харизматична персона лідера та
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орієнтований на неї політичний клас, як правило, втрачає з поля зору критерії 

законності чи обґрунтованості політичних дій.

Інша методологічна проблема -  розрізнення державного перевороту й 

революції -  має давню історію, у тому числі, в рамках детально 

досліджуваної дисертантом суспільствознавчої традиції марксизму- 

ленінізму. Огляд наявних у науковій літературі підходів до цієї проблеми 

(с.53-54, с.62-63), а також власне розуміння природи політичної влади та 

причин боротьби за неї приводить автора до розрізнення цих явищ за 

процедурними ознаками та масштабністю наслідків.

Слідом за класиками, дисертант вказує на відмінності щодо 

спонтанності чи організованість дій, різницю в їх масовості, а також, 

звичайно, на масштабність змін у соціальній та політичній системах, що 

настають внаслідок реалізації цих двох форм політичного насильства.

Загалом, порівнюючи державний переворот з іншими подібними 

формами зімни влади в державі (путч, повстання, заколот, революція тощо), 

О.В. Меженська вказує на такі його специфічні ознаки: нелегітимний спосіб 

здобуття влади чи її зміни; відсутність кардинальних змін соціально- 

економічного устрою держави; таємна організація, раптовість і рішучість 

насильницьких дій; досить високий статус організаторів, що, як правило, 

мають доступ до владних повноважень, але не задовольняються їх обсягом 

чи характером (с.12-13 автореферату).

Третій розділ дисертації присвячено конфліктологічному аналізу 

державного перевороту як форми політичного насильства. У цьому сенсі 

ознаки державного перевороту, що відрізняють його від інших форм 

боротьби за владу, проектуються на загальні характеристики політичної 

системи як потенційно конфліктного середовища.

До аналізу природи державного перевороту і вивчення його чинників

дисертантка підходить з різних методологічних і концептуальних платформ.

Однією з найбільш цікавих є аналітична методологія Дж. Кемпбелла, згідно

якої фактори структурного і процедурного характеру формують своєрідну
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«воронку причинності», в якій відбувається інтеграція зовнішніх передумов 

та внутрішньої логіки процесу, (с.65-66).

Разом з тим, текст дисертації, на нашу думку, не позбавлений певних 

недоліків та положень, які викликають дискусію.

По-перше, викликає певні застереження визначення державного 

перевороту, запропоноване авторкою вже на початку свого дослідження. З 

формальної точки зору конструкція «неконституційна форма захоплення 

влади» є тавтологічною, оскільки захоплення влади засадничо не може бути 

конституційним. До того ж, тут порушено принцип дефініції за ознакою 

родово-видових співвідношень. Очевидно, що базовим процесом, який 

відбувається в будь-якій політичній системі є зміна або передача влади. 

Державний переворот належить до числа таких форм цієї зміни влади, які 

здійснюються всупереч встановленим для цього правилам. Використання в 

даному контексті терміну «неконституційна» є не зовсім коректним, оскільки 

прив’язане до певних культурно-історичних локальностей (правова держава 

епохи Модерну), а в своєму вивченні предмету сама автор виходить далеко за 

її межі.

Наступне завдання, яке повинно виконуватися в дефініції державного

перевороту -  відмежування його як явища від подібних форм насильницької

зміни влади, які докладно висвітлені в дисертації (путч, повстання,

революція і т.ін.). Вказівка на організований характер переворот, незначну

кількість людей, залучених до його реалізації, насильницький характер їхніх

дій не викликає заперечень. Але мета, яку пропонує автор вважати критерієм

ідентифікації державного перевороту, не є достатньо переконливою. Окрім

того, що поняття «зміни владної структури, політичного режиму та

політичної системи в цілому», а також «інтереси соціально значущого

сегменту політики» є досить розмитими, для того, щоб бути надійними

маркерами ідентифікації, вони ще й недостатньо чітко означують сутність

державного перевороту. На нашу думку, серед усіх форм насильницької

зміни влади державний переворот вирізняє якраз найменша міра
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інституційних змін. Фактично, переворот відбувається в межах чинної 

системи відносин, соціальних і політичних, у якій змінюється лише сам 

суб’єкт влади.

По-друге, дисертант не завжди чітко розрізняє проблему легальності та 

легітимності при оцінці державного перевороту як політичного явища. 

Загалом, ці поняття, які є ключовими для розуміння політичної природи 

державного перевороту, автором належним чином усвідомлюються та 

використовуються. Про це свідчить, наприклад, теза про те, що політичні 

сили, які здобули владу в результаті державного перевороту, потребують 

водночас і легітимації, і легалізації свого нового статусу, (с.176) Але в інших 

місцях автор менш переконливо використовує ці категорії. Так, серед 

специфічних ознак державного перевороту, які вказують на державний 

переворот, в дисертації називається «нелегітимний спосіб, з точки зору 

чинного законодавства, отримання або зміни влади чи режиму» (с.12 

автореферату). Зрозуміло, що коли йдеться про відповідність чинному 

законодавству, то виникає саме проблема легальності зміни влади. Загалом, у 

дисертації в переважній більшості випадків використовується поняття 

легітимності, що не завжди виправдано в контексті базових політологічних 

теорій легітимності.

По-третє, базову структуру дослідження складають розділи дисертації, 

в яких явище державного перевороту розглядається як форма політичної 

боротьби (розділ 2) і як різновид політичного конфлікту (розділ 3). Визнаючи 

право автора на самостійний вибір методології дослідження та фокусу 

бачення проблеми, вважаємо, що при такій структуризації предметного поля 

логічно було б очікувати співставлення отриманих результатів з обох 

дослідницьких перспектив. На жаль, висновки дисертації не дають про це 

належного уявлення.

Вказані застереження, однак, суттєвим чином не впливають на загальну 

позитивну оцінку результатів дисертаційного дослідження та мають характер 

наукової дискусії.
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З огляду на актуальність обраної теми, наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення отриманих результатів, вважаю, що дисертаційна робота 

Меженської Олени Володимирівни на тему «Державний переворот як 

політичне явище» відповідає вимогам МОН України та «Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  

політичні інститути та процеси.

Доктор політичних наук, 
старший науковий співробітник, 
керівник Центру досліджень проблем 
Російської Федерації
Національного інституту стратегічних досліджень М. Розумний

Підпис М. М. Розумного засвідчую.

Перший заступник 
Національного інс'
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