
ВІДГУК

офіційного опонента, доктора юридичних наук, 
професора Батанова Олександра Васильовича 
на дисертацію Лотюк Ольги Степанівни 
на тему «Конституційно-правові основи розвитку 
та функціонування громадянського суспільства 
в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня 
доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 
-  конституційне право; муніципальне право

Дисертаційне дослідження Лотюк Ольги Степанівни на тему «Конституційно- 

правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні» 

присвячене вельми актуальним як з точки зору конституційної та муніципальної 

правової теорії, так і практики державного і муніципального будівництва, 

демократичної модернізації сучасної української державності проблемам 

конституювання, інституціоналізації та функціонування громадянського суспільства 

та його суб’єктів.

Про актуальність наукового дослідження О. С. Лотюк свідчить низка факторів. 

Насамперед, важливість проблематики формування та розвитку громадянського 

суспільства, реалізації його конституційних принципів обумовлена нагальними 

потребами практики, утвердженням такої глобальної тенденції, як демократизація 

суспільних процесів, що поступово, але невідворотно охоплює собою все більш 

помітний масив народів і країн світу, розгортається на теренах Україні все з 

більшою активністю і перспективою.

Процес становлення демократії, реалізації її засад та функціонування її 

інститутів в усі часи пов’язувався або з опором суспільства державній владі, 

конфліктами з її інститутами, або ж взаємодією з нею, внаслідок чого формується 

авторитарний або демократичний стиль суспільно-політичного життя і управління, 

утверджується різний рівень свободи людини та громадянина. Зрозуміло, кожен 

громадянин об’єктивна має бути зацікавлений в утвердженні демократії і свободи. 

Зрозумілим є також і те, що для цього він має об’єднати свої зусилля щодо їх 

досягнення з іншими громадянами. Таке об’єднання й утверджується як 

«громадянське суспільство» -  ме: ’ ' • волевиявлення активності

8 :.адя діловодства та архіву 
Київського національного університету
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громадян в реалізації власних прав і свобод, наближення демократичного 

майбутнього. Дослідження означеного процесу має глибокий сенс: воно формує 

його (процесу) теоретичне підґрунтя, чим забезпечує цілеспрямованість і 

системність соціальних трансформацій, убезпечує від можливих похибок і 

суб’єктивних збочень.

Для сучасної України, яка за останнє десятиліття пройшла горнила двох 

революцій -  Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2014 року, -  

дана проблематика є більш ніж актуальною. Розв’язання проблеми взаємодії 

суспільства й держави, що знаходяться на черговому етапі своєї конституційно- 

правової модернізації, постає як складова визначення загальної перспективи 

суспільно-політичного розвитку. Справа в тім, що Конституцією України визначено 

основні критерії та ціннісні орієнтири цивілізаційного поступу -  демократія і 

громадянське суспільство, соціальна і правова держава, інтереси народу і розвиток 

їх соціальної активності, свобода і творчість. Вибір цих критеріїв означає 

цивілізаційну спрямованість народів, що вирвались з лабет тоталітаризму; їх 

ігнорування створює загрозу повернення в минуле, або ж перспективу новітніх 

збочень, на подолання яких потрібні будуть додаткові десятиліття.

Відомо, що громадянське суспільство -  це спосіб соціального життя, який 

заснований на праві та демократії; суспільний устрій, за якого кожній людині 

гарантується вільний вибір форм його економічного та політичного буття, 

затверджуються права людини, забезпечується ідеологічний плюралізм. 

Громадянське суспільство -  це такий соціальний простір, у якому люди взаємодіють 

відносно вільно, без безпосереднього втручання держави. Громадянське суспільство 

-  це велика самоорганізована суперсистема, яка складається з багатьох недержавних 

інститутів та асоціацій фізичних осіб. При цьому не тільки у цілому громадянське 

суспільство, але й його спільності на місцях представлені значним «ансамблем» 

самоврядних скооперованих громад та об’єднань громадян. Багатогранний характер 

їхніх взаємовідносин з державою має прояв у всіх сферах суспільного життя, у 

процесі яких розвиваються зв’язки громадськості та різних громадських об’єднань 

громадян з інститутами державної влади та місцевого самоврядування. Інше
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з
питання -  який рівень розвитку громадянського суспільства і територіальних громад 

та їх вплив на державні та суспільні справи?

Традиційно (попри наявність і протилежної точки зору) вважається, що 

відносини у рамках громадянського суспільства не опосередковані державою: 

держава не є і не може бути суб’єктом громадянського суспільства. Тут взаємодія 

значно складніше. Як громадянське суспільство проникає у сферу діяльності 

держави, беручи участь у формуванні та контролі за його діяльністю, так і держава 

впливає на відносини у сфері громадянського суспільства, передусім здійснюючи 

їхнє правове регулювання. Суть цих відносин полягає у тому, що держава нібито 

вибудовує правову модель громадянського суспільства, яка потім наповнюється 

конкретним змістом.

Разом з тим, діалектика взаємовідносин держави та громадянського 

суспільства свідчить, що їх плив на розвиток та діяльність одне одного взаємне. І 

правове регулювання відносин у сфері громадянського суспільства та 

територіальних громад відбувається як за ініціативою держави та її органів, так і у 

результаті впливу на них інститутів та асоціацій громадянського суспільства. Цей 

процес на різних етапах розвитку суспільства не є однаковим. Із урахуванням рівня 

демократії, соціальної активності, політичної та правової культури у суспільстві на 

одних етапах у розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування 

рушійна роль належить державі, на інших етапах -  самому громадянському 

суспільству та його інститутам.

Варто зазначити й те, що громадянське суспільство -  це таке суспільство, де 

головною діючою особою є людина — особа — суб’єкт, який володіє економічною та 

політичною свободою. В умовах громадянського суспільства має зникнути уявлення 

про людину як «гвинтик» державного механізму. Громадянське суспільство має 

сприяти тому, щоб особа могла найбільш повно розкрити свою індивідуальність, 

досягнути успіхів у будь-якій справі, отримати суспільне визнання. Це залежить від 

багатьох чинників, у тому числі від бажання та здатності індивідуума набувати та 

розвивати у собі позитивні якості. Тому перед сучасною українською державою 

постає важливе завдання -  утворення, насамперед за допомогою законодавства, 

умов для формування громадянського суспільства та прояву громадських,
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самодіяльних начал у локально-територіальному та індивідуально-особистісному 

вимірі. Саме умов, а не рамок, оскільки такі прояви можливі лише за наявності 

спільного інтересу та свободи участі.

У цьому сенсі ідеальною сферою, де стає можливим подолання взаємного 

відчуження, соціальної самотності людей є місцеве самоврядування, яке, на наше 

глибоке переконання, є головним суб’єктом громадянського суспільства та, 

одночасно, ключовим інструментом його формування та перспективного розвитку. 

Будь-яка людина потребує ідентифікації, ототожнення себе із певною суспільною 

групою. Територіальна громада як спільність жителів, у певному сенсі сусідство 

відкриває для цього широкі горизонти та в той же час не вимагає від особистості 

тоталітарного підпорядкування групі, внаслідок чого місцеве самоврядування є 

найбільш наближеним до людини рівнем організації публічної влади, одним з тих 

начал, які покладені в основу громадської єдності суспільства.

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

актуальність теми дисертаційного дослідження, обраної О. С. Лотюк, як з точки зору 

теорії та практики сучасного конституційного права, так і муніципального права, 

доктринальні засади якого перебувають сьогодні у стадії свого формування та 

зміцнення. Отже, з точки зору актуальності, дисертація О. С. Лотюк за своїм змістом 

рівномірно та збалансовано відповідає вимогам спеціальності 12.00.02 -

конституційне право; муніципальне право.

Дисертаційне дослідження О. С. Лотюк виконано згідно з Пріоритетним 

напрямам розвитку науки і техніки на період до 2020 року, визначеним Законом 

України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 року, а 

також Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2011-2015 рр., 

затвердженим 24 вересня 2010 р. загальними зборами Національної академії 

правових наук України. Дисертаційне дослідження виконано в рамках теми 

комплексних наукових досліджень Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, є складовою загальної наукової теми «Доктрина права і правової 

системи України: теоретичний і практичний аспекти» (тема № 11 БФ 042-01, 

державний реєстраційний № 011Ш008337), роль автора у виконанні якої полягала у
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розробці теоретико-методологічних підходів щодо конституційного забезпечення 

рівного партнерства громадянського суспільства та держави.

В рамках вдало поставлених задач, О. С. Лотюк сформульовані об’єкт і 

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

слушно, визначає суспільні відносини, пов’язані з розвитком і функціонуванням 

громадянського суспільства, його впливом на державотворення та правотворення, 

на захист прав і свобод людини, утвердження верховенства права та демократії в 

Україні. Предметом дослідження є конституційно-правові основи розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні.

Такий комплексний підхід надав О. С. Лотюк 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 конституційної та муніципально- 

правової науки і практики.

Вдалим компонентом дисертаційної роботи О. С. Лотюк слід вважати і 

запропоновану автором методологію дослідження проблем, пов’язаних із 

здійсненням наукового аналізу процесів становлення, розвитку, організації та 

функціонування громадянського суспільства у їх конституційно-правовому вимірі. 

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 як для 

конституційної та муніципально-правової науки, так і практики сучасного 

державотворення та конституціоналізму.

Зокрема, при здійсненні дослідження доволі плідно використано діалектичний 

методологічний принцип, який дозволив дослідити громадянське суспільство в його 

безперервному розвитку, що черпає свій потенціал з єдності та боротьби 

суперечностей з державою, яка виступає партнером і, водночас, антиподом для 

інтересів громадянського суспільства. Дослідити процеси генезису громадянського 

суспільства, розглянути різні історичні форми буття та функціонування, усвідомити 

безперервність розвитку громадянського суспільства в Україні та в Європі в цілому
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дозволило застосування автором історичного світоглядного методологічного 

підходу.

На наше переконання, важливим для результатів дослідження О. С. Лотюк 

стало й застосування системного методологічного підходу до пізнання 

конституційних основ громадянського суспільства в Україні. Це дозволило автору 

обмежитись раціональним переосмисленням оціночних суджень про громадянське 

суспільство та його місію на користь детального дослідження системи і структури 

громадянського суспільства, форм взаємодії та взаємозв’язку між його основними 

інститутами тощо.

Поряд з світоглядними методологічними підходами у дисертації застосовано 

систему спеціальних юридичних методів. У першу чергу, йдеться про діяльнісний 

метод пізнання розвитку і функціонування громадянського суспільства. 

Застосування телеологічних підходів у розумінні сутності громадянського 

суспільства дозволило пізнати державотворчий і правотворчий потенціал 

громадянського суспільства та його інститутів. Використання методу 

конституційної компаративістики дозволило здійснити порівняльно-правовий аналіз 

зарубіжних практик унормування основ громадянського суспільства в конституціях 

і конституційних актах, виокремити найбільш перспективні з них для України. 

Системно-структурний метод сприяв пізнанню конституційного механізму 

забезпечення взаємодії між громадянським суспільством і його інститутами тощо. У 

роботі активно використовувалися й інші методологічні підходи до з’ясування 

сутнісних, змістовних, функціонально-телеологічних, динамічних характеристик 

громадянського суспільства, комплексне застосування яких дозволило досягнути 

поставленої мети дисертаційного дослідження.

Про системність представленого 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 було здійснено ґрунтовний аналітичний огляд стану 

розробленості конституційно-правових проблем теорії громадянського суспільства, 

абсолютно закономірно визначено сучасні теоретико-методологічні принципи та
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процедури дослідження феномену громадянського суспільства, а також показано 

генезис системи уявлень про громадянське, суспільство. Також автором 

проаналізовані міжнародні стандарти у сфері розвитку громадянського суспільства 

та їх втілення в конституційну правотворчу й правозастосовну практику, а також 

досвід унормування досліджуваної категорії в міжнародному праві, 

конституційному законодавстві України і зарубіжних країн. Цікавим та змістовними 

є авторські підходи у частині, яка присвячена дефінітивним, аксіологічним, 

онтологічним, інституційним та функціональним аспектам феномену 

громадянського суспільства.

Оригінальним та новаторськми за характером внесених пропозицій є другий 

розділ, у якому досліджено та систематизовано передумови утвердження 

конституційних основ громадянського суспільства, зокрема, і чинник утвердження 

багатоманітності форм власності; здійснено періодизацію становлення та розвитку 

конституційних основ громадянського суспільства в Україні, а також шляхи і 

напрями їх удосконалення в конституційно-правових реаліях сьогодення.

Колосальний науково-теоретичний та прагматичний потенціал містить і третій 

розділ роботи, у якому визначаються та систематизуються функції громадянського 

суспільства, досліджується внутрішня побудова громадянського суспільства та її 

складники -  інституціоналізовані суб’єкти громадянського суспільства, 

здійснюється характеристика конституційно-правового статусу основних суб’єктів 

громадянського суспільства в Україні, досліджуються особливості їх конституційної 

правосу б ’ єктності.

Четвертий розділ розкриває конституційні принципи і форми взаємодії 

громадянського суспільства та його інститутів із Українською державою, 

законодавчі механізми сприяння держави розвиткові громадянського суспільства в 

Україні та форми і методи участі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами.

Вищезазначене свідчить про логічну послідовність дисертаційного

дослідження О. С. Лотюк, використання в процесі дослідницької роботи принципу 

викладу матеріалу від загального до конкретного.
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Усі розділи, підрозділи та інші структурні частини роботи підпорядковані 

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

поставив перед собою дисертант.

Структура роботи відповідає цілям і завданням дослідження, дозволяє 

послідовно розкрити авторську теорію громадянського суспільства у її 

конституційному вимірі.

Результатам дисертаційного дослідження О. С. Лотюк притаманний належний 

рівень наукової новизни, при цьому положення з різним ступенем наукової новизни 

містяться в усіх чотирьох розділах дисертації.

Ключовими проблемами, які знайшли своє вирішення у дисертаційному 

дослідженні О. С. Лотюк, та які мають колосальне значення як з точки зору 

становлення конституційної і муніципальної теорії громадянського суспільства та 

сучасних конституційного і муніципального права, так і практики реалізації 

конституційних принципів громадянського суспільства, є наступні позиції:

- обґрунтовано авторське визначення поняття та виявлені сутнісні ознаки 

конституційно-правових основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні;

- узагальнено та систематизовано вітчизняні й зарубіжні теоретико- 

методологічні надбання щодо конституційних основ розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, на основі чого обґрунтувати перспективну методологію 

досліджень проблем громадянського суспільства в Україні;

- здійснено моніторинг міжнародних стандартів у сфері розвитку та 

функціонування громадянського суспільства та його інститутів та проаналізовано 

джерела їх закріплення;

- виявлено особливості унормування засад організації та діяльності 

громадянського суспільства в конституційному законодавстві України і зарубіжних 

держав;

- узагальнено і проаналізовано передумови утвердження конституційних засад 

розвитку та функціонування громадянського суспільства;
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- здійснено періодизацію основних етапів становлення та розвитку 

конституційних основ громадянського суспільства в Україні, здійснено правову 

характеристику виявлених періодів;

- виявлено і систематизовано основні тенденції модернізації конституційних 

основ громадянського суспільства, в Україні та за кордоном, насамперед, у 

державах-учасницях ЄС;

- визначено та систематизовано основні функції громадянського суспільства, 

здійснено їх конституційно-правовий аналіз;

- виявлено внутрішню побудову громадянського суспільства в Україні та її 

елементний склад, на основі чого обґрунтовано особливості конституційно- 

правового статусу окремих інститутів громадянського суспільства в Україні;

- розкрито сутність, зміст і принципи функціонування конституційно- 

правового механізму взаємодії громадянського суспільства та Української держави;

- встановлено основні конституційні форми участі громадян і інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами в Україні;

- вироблено пропозиції та внесено рекомендації практичного характеру щодо 

удосконалення конституційних основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в контексті роботи Конституційної Комісії над оновленням Основного 

Закону та діяльності Верховної Ради України щодо законодавчого забезпечення 

впливу громадян і інститутів громадянського суспільства на участь в управлінні 

державними справами.

Дисертаційне дослідження О. С. Лотюк дало можливість виокремити ряд 

висновків, положень, пропозицій та рекомендацій.

Зокрема, у роботі досліджені проблеми витоків та генезису наукових знань 

про громадянське суспільство у вітчизняній і зарубіжній науковій доктрині 

(підрозділ 1. 1 дисертації). Акцентується увага, що наукове надбання в цій сфері 

знань складають праці як класиків державно-правової, конституційної й політичної 

думки, які вивчали проблеми громадянського суспільства, в тому числі його 

конституційних засад, так і сучасних дослідників проблем конституціонування, 

інституціоналізації, організації, функціонування громадянського суспільства не 

тільки конституційного права, а й муніципального і виборчого права, філософії,
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політології, соціології, психології, а також спеціалістів-практиків, які займалися 

розробленням цієї тематики.

Цікавим та важливим з точки зору формування цілісної конституційно- 

правової теорії громадянського суспільства є здійснений автором аналіз сучасних 

теоретико-методологічних принципів та процедур дослідження інститутів 

громадянського суспільства. Адже методологічні дослідження, як необхідна умова 

розвитку науки, набувають особливої актуальності саме в періоди глибоких реформ, 

докорінних перетворень суспільства. Адекватне осмислення соціально-економічних, 

політичних і культурних змін, дослідження нових реалій у житті соціуму вимагають 

серйозної перебудови системи теоретичних поглядів, перегляду філософських засад 

і методів наукового пізнання багатьох інститутів права, юридичних явищ і процесів, 

у тому числі й у царині конституційного права, конституціоналізму, соціально- 

правової державності та громадянського суспільства (підрозділ 1. 2 дисертації).

Заслуговує на увагу та підтримку аналіз основних концепцій щодо 

походження громадянського суспільства. Автором проаналізовано, на основі яких 

теорій та в яких аспектах краще розкриваються сутність, зміст, інституційні та 

функціональні особливості громадянського суспільства та його суб’єктів в аспекті 

взаємодії з людиною та державою.

За сучасних умов, коли Президентом України сформовано Конституційну 

Комісію й виникла потреба внесення в чинну Конституцію України змін і 

доповнень, на перший план виходять питання про конституціоналізм та 

муніципалізм, конституційне будівництво, конституційний устрій, конституційну 

культуру і правосвідомість, наступність конституційних поглядів та ідей, всебічне 

вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду конституціонування, 

інституціоналізації, організації, функціонування громадянського суспільства. У 

зв’язку із цим конституційні ідеї щодо феномену громадянського суспільства, як 

обов’язковий елемент його загальної теорії та філософії, на даному етапі 

привертають до себе все більше уваги.

На наш погляд, важливе теоретико-методологічне значення у процесі 

концептуально-конституційного аналізу процесів конституціонування, 

інституціоналізації, організації, функціонування громадянського суспільства,
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формуванні понятійного апарату дослідження, розкриття конституційно-правової 

природи й ідентифікаційних ознак громадянського суспільства, має визначення 

самого терміна «громадянське суспільство» та основних концептуальних підходів 

до розуміння його аксіологічних, онтологічних, гносеологічних, телеологічних та 

інших параметрів. Автором також досліджено сутність і зміст споріднених, хоча й 

не тотожних категорій «громадськість», «громадянське суспільство», 

«конституційні основи громадянського суспільства», виявляються їх ключові ознаки 

(підрозділ 1. 4 дисертації).

Спираючись на концептуальні підходи щодо розуміння сутності, змісту і 

правової природи громадянського суспільства, що сформувались у вітчизняній і 

зарубіжній юридичній науці, а також знайшли своє втілення у вітчизняній і 

зарубіжній конституційні практиці О. С. Лотюк визначає наступні правила і вимоги 

щодо відповідної правотворчої практики:

- закріплення категорії «громадянське суспільство» в конституції має 

відповідати об’єктивним потребам суспільства та держави в унормуванні 

відповідних правовідносин, як правило, для їх стимулювання;

- предмет, форма і обсяг конституційно-правового регулювання засад 

розвитку та функціонування громадянського суспільства має відповідати типу 

національної правової системи та правотворчій техніці, за відсутності 

загальновизнаних «стандартів» правотворчості у цій сфері;

механізм конституційно-правового регулювання основ діяльності 

громадянського суспільства не повинен пригнічувати чи підмінювати собою його 

внутрішній саморегулятивний розвиток;

- конституційні положення про громадянське суспільство, за умови потреби їх 

унормування, мають визначати конкретні механізми участі громадян і інститутів 

громадянського суспільства в управлінні державними справами, узгодивши їх з 

правами і свободами людини; передбачати форми громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади, їх посадових осіб, а також створювати умова 

для реалізації конституційної правосуб’єктності інститутів громадянського 

суспільства (громадських організацій, профспілок тощо);
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- конституція та закони мають чітко унормовувати зобов’язання держави щодо 

розвитку громадянського суспільства та уникати популізму та абстрактних цілей;

- конституційні основи розвитку та функціонування громадянського 

суспільства мають посилюватися конституційними нормами про безпосередню, 

парципаторну та представницьку демократію;

- конституційні положення про партнерство громадянського суспільство та 

його інститутів із державою, як правило, отримують своє логічне продовження в 

законах і інших актах конституційного законодавства.

Актуальним та вельми важливим питанням, яке знайшло своє відображення у 

контексті дисертаційного дослідження О. С. Лотюк, є питання щодо конституційних 

основ та, особливо, принципів організації та функціонування громадянського 

суспільства (підрозділ 4. 1 дисертації). Автор не лише визначає конституційні 

принципи громадянського суспільства як керівні ідеї та загальновизнані ідеали 

розвитку та функціонування громадянського суспільства, унормовані в Конституції 

та законах України, інших актах чинного законодавства, а й виокремлює їх систему, 

шляхом поділу на універсальні, або загальні, що притаманні розвиткові всього 

громадянського суспільства в цілому та закріплені в Конституції України; 

інституційні, або спеціальні, які характерні для самостійних інститутів 

громадянського суспільства.

Позитивність підґрунтя впровадження даних принципів пов’язана насамперед 

з визначеним державою завданням створення умов для формування системи 

інститутів громадянського суспільства. Тобто, актуальність реалізації принципів 

громадянського суспільства обумовлена, в першу чергу, необхідністю оновлення 

його конституційної моделі; переорієнтації публічних інститутів суспільства на 

функціонування нової конституційної ідеології пріоритету людини, її прав і свобод; 

приведення сучасної системи інститутів громадянського суспільства у відповідність 

до європейських стандартів тощо.

Позитивною стороною дослідження є висвітлення у ньому питання щодо 

функцій громадянського суспільства, які автор слушно пропонує визначати як 

основні види і напрями його діяльності у всіх сферах життєдіяльності суспільства та 

держави, у формах і методах, передбачених Конституцією та законами України
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(підрозділ 3. 1 дисертації). Слід погодитись з тим, що визначення функцій 

громадянського суспільства необхідно для , розуміння його динамічних, 

праксеологічних та телеологічних аспектів, а дослідження системи функцій 

громадянського суспільства -  для визначення його внутрішньої побудови та 

конституційно-правового статусу основних складників.

Розгляд цих та інших загальних теоретико-методологічних проблем дозволило 

автору комплексно розкрити феномен громадянського суспільства як цілісної 

системної категорії конституційного права (доктринальний аспект), самостійної та 

цілісної системи інститутів і суб’єктів конституційного права (інституційний 

аспект) та публічної діяльності цих інститутів і суб’єктів (функціонально- 

праксеологічний аспект).

Звернемо увагу й на інші позитивні моменти, які характеризують дослідження, 

проведене О. С. Лотюк. У дисертації висвітлені концептуально-конституційні 

проблеми співвідношення та взаємодії інститутів і суб’єктів громадянського 

суспільства та держави та її інститутів (підрозділи 4. 1 та 4. З дисертації), стан 

конституційного (підрозділ 4. 1 дисертації) й законодавчого регулювання організації 

та функціонування громадянського суспільства в Україні (підрозділ 4. 2 дисертації), 

а також основні форми участі інститутів громадянського суспільства в управлінні 

державними справами в Україні (підрозділ 4. З дисертації).

Цікавим та багато у чому новаторським за характером узагальнень, 

використаного матеріалу та висновків є аналіз основних моделей громадянського 

суспільства в зарубіжних країнах (підрозділ 1.4 дисертації) та сучасних 

міжнародних стандартів у відповідній сфері (підрозділ 1. З дисертації). Спираючись 

на даний досвід, автор окреслює перспективи розвитку громадянського суспільства 

в Україні (підрозділ 2. 4 дисертації).

Отримані О. С. Лотюк 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 

великий масив нормативно-правових джерел (всього 435 найменувань), що 

забезпечило високий науковий рівень даного дисертаційного дослідження.
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Практичне значення одержаних О. С. Лотюк результатів визначається їх 

спрямованістю на розв’язання актуальних проблем організації та функціонування 

громадянського суспільства в Україні. Зокрема, вони можуть бути використані:

- у науково-дослідних цілях, для подальшого опрацювання конституційно- 

правової (теоретичної та практичної) проблематики, пов’язаної з розвитком і 

функціонуванням громадянського суспільства та його основних інститутів, їх 

взаємодією з державою з метою захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина, утвердження верховенства права та демократії;

- у правотворчій діяльності, для теоретико-методологічного обґрунтування 

змін до Конституції України щодо забезпечення рівного партнерства 

громадянського суспільства та держави та сприяння державою розвиткові інститутів 

громадянського суспільства; для розроблення проекту закону України про публічні 

консультації (додаток А);

- у правозастосовній практиці, для оптимізації процедур легалізації інститутів 

громадянського суспільства та упередження конституційних деліктів у контексті 

неправомірного використання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами ст. 38 Основного Закону про право 

громадян на участь у виборах і референдумах (Акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в діяльності Конституційного Суду України від 16 

червня 2014 р., додаток Б);

- у навчальному процесі, для підготовки відповідних розділів навчальних 

видань із конституційного права України, конституційного права зарубіжних країн, 

а також для навчально-методичного забезпечення викладення відповідних 

навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах юридичного профілю (Акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в навчальний процес 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 16 квітня 2015 р. № 17-56/32, додаток В).

Водночас, як і будь-яке інше дисертаційне дослідження, робота О. С. Лотюк 

містить окремі дискусійні положення, які можуть стати підґрунтям для 

виокремлення деяких побажань чи запитань, зокрема:
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1. Заслуговує на критику авторська позиція щодо «розмежування 

конституційно-правового статусу громадянського суспільства та територіальних 

громад», яку О. С. Лотюк мотивує та обґрунтовує «наявністю унормованих у 

Конституції та законах України публічно-владних повноважень у останніх» 

(підрозділ 1. 1 дисертації), а також про «неможливість віднесення до інститутів 

громадянського суспільства» органів місцевого самоврядування, з огляду «на мету 

їх створення та діяльності, визначені в Конституції та законах України» 

(підрозділ 3. 2 дисертації).

На наше переконання, виведення територіальних громад та органів місцевого 

самоврядування за межі суб’єктного складу громадянського суспільства є 

методологічно помилковим з точки зору усієї філософії його виникнення, існування, 

функціонування та перспективного розвитку. Попри збереження певної 

дискусійності питання, майже не викликає сумніву, що місцеве самоврядування є не 

тільки основоположним інститутом громадянського суспільства, а й важливим 

інструментом його формування та функціонування, критерієм істинності, реальності 

та ефективності його проявів практично у всіх сферах життєдіяльності соціуму.

Доречи, в аспекті генетичних характеристик громадянського суспільства, 

автор, виводячи за інституціональні межі його суб’єктного складу територіальні 

громади, значною мірою суперечить собі та власним узагальненням і висновкам, 

зробленим як у підрозділі 1. 2 дисертації «Формування та розвиток методології 

дослідження конституційних основ громадянського суспільства» (доктринальний 

аспект), так і підрозділі 2. 1 «Передумови утвердження конституційних основ 

громадянського суспільства» (прикладний аспект), в яких доволі рельєфно 

показаний генетичний зв’язок громадянського суспільства із громадою.

Можливо такий авторський підхід значною мірою пов’язаний як із 

недостатньою дослідженістю проблеми, так і, здебільшого, вкрай суперечливим та 

парадоксальним законодавством у цій сфері. Так, наприклад, у Законі України «Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 1 липня 2010 року у ст. 5 визначено 

засади внутрішньої політики у сфері формування громадянського суспільства і 

вперше законодавчо закріплено категорію «інститут громадянського суспільства». 

Але, питання засад розвитку місцевого самоврядування в Україні закріплюється
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окремо у ст. 4 цього Закону, що, по суті цих норм, фактично виводить його за межі 

громадянського суспільства та не відносить до числа відповідних інститутів.

У цьому аспекті доволі парадоксальною виглядає і Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 5 листопада 2008 р. № 976. Так, 

абзац другий пункту 2 цього Порядку вказує, що «під інститутами громадянського 

суспільства слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки, 

організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 

населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 

товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства». Тобто, 

інститутами громадянського суспільства, за цією логікою, є лише органи 

самоорганізації населення, але не місцеве самоврядування в цілому.

Нарешті у Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації від 24 березня 2012 

року №212/2012 у числі завдань реалізації державної політики сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні фактично передбачалося лише 

«удосконалення процедур проведення місцевих референдумів, мирних зібрань, 

загальних зборів (конференцій), громадських слухань членів територіальної громади 

за місцем проживання та правового статусу органів самоорганізації населення, 

встановлення гарантій їх діяльності», а самому місцевому самоврядування в цілому, 

територіальним громадам, їх органам та посадовим особам відводилася 

інструментальна роль щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та його 

інститутів.

Отже, на цих прикладах ми чітко бачимо суто етатистський підхід (який 

багато у чому сприймає і автор дисертації) держави до інституціоналізації 

громадянського суспільства та його інститутів в Україні, у тому числі і 

самоврядування територіальних громад. Мабуть у силу цих та інших причин, 

доктринальні основи громадянського суспільства нібито втратили чіткість кордонів 

та орієнтирів, а його правова, економічна, територіальна, інституційна, 

функціональна, суб’єктно-об’єктна та інші основи залежать тільки від свавільного 

умогляду політиків.
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2. Логічно пов’язане з попереднім, зауваження щодо відсутності у роботі 

аналізу міжнародних стандартів місцевого самоврядування в частині щодо 

регламентації в них фундаментальних засад та принципів організації та 

функціонування громадянського суспільства.

Безумовним досягненням та позитивом роботи є здійснений у ній аналіз таких 

міжнародних документів, як Лісабонська угода, Європейська конвенція про 

визнання правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій ETS No 124, 

прийнята Радою Європи у Страсбурзі 24 квітня 1986 року, Фундаментальні 

принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі 2002 року, Повідомлення 

Європейської комісії щодо розвитку культури консультацій та діалогу «Загальні 

принципи та мінімальні стандарти консультацій Комісії з зацікавленими сторонами» 

СОМ(2002) 704 від 11 грудня 2002 р., Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи 

державам-членам стосовно правового статусу неурядових організацій у Європі № 

CM/REC (2007) тощо, а також актуальних проблем імплементація цих та інших 

міжнародних стандартів розвитку та функціонування громадянського суспільства в 

конституційне право України.

Втім, автор, у силу обґрунтування своєї доволі дискусійної концепції 

суб’єктного складу громадянського суспільства, свідомо уникає аналізу таких 

міжнародних документів, як Європейська Хартія місцевого самоврядування, 

Всесвітня Декларація місцевого самоврядування, Декларація щодо забезпечення 

доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях, Стамбульська декларація 

з проблем поселень людей, Екологічна Угода Міст, Декларація про міста та інші 

населені пункти в новому тисячолітті, Всесвітньої декларації Міжнародного союзу 

місцевих органів влади про роль жінки у місцевому самоврядуванні, Переглянута 

Європейська Хартія щодо участі молоді у громадському житті на місцевому та 

регіональному рівнях тощо, які містять багато положень, які безпосередньо 

пов’язані із процесами інституціоналізації та функціонування громадянського 

суспільства. Так, наприклад, у проекті Декларації ООН про норми раціонального 

керівництва містами: на шляху до створення «міста для всіх» у ст. 6 «Участь 

громадянського суспільства і права та обов’язки міських жителів» зафіксовано, що 

головне багатство міст -  це люди; вони є як об’єктом сталого розвитку людського
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потенціалу, так і засобом його забезпечення. Участь громадянського суспільства 

означає, що спільне проживання не є пасивним співіснуванням: у містах люди 

повинні здійснювати активні дії на загальне благо. Міським жителям, особливо 

малозабезпеченим верствам, має бути надано право і можливість ефективно брати 

участь у процесах прийняття рішень», у тому числі й шляхом децентралізації влади 

та ресурсів, а також розвитку демократії на місцевому рівні (ст. 2 проекту).

3. Високо оцінюючи намагання О. С. Лотюк розглянути питання щодо 

функцій громадянського суспільства та здійснити їх видову характеристику шляхом 

градації на соціальні (самоорганізаційну, комунікативну, функцію соціалізації 

індивідів тощо) і конституційно-правові, або ж конституційні функції 

громадянського суспільства, основними із яких, на думку автора є установча, 

легітимаційна, громадського контролю, правотворча, правозастосовна, кадрового 

рекрутингу тощо, вважаємо авторській підхід дещо спрощеним. У даному питанні 

дисертантці необхідно було попередньо дати не лише визначення поняття функцій 

громадянського суспільства через категорію його діяльності, а й ґрунтовно 

проаналізувати структуру цієї діяльності (її об’єкти, суб’єкти, способи, засоби, цілі, 

завдання). Саме такий структурний аналіз має бути вихідним моментом у виборі 

критеріїв класифікації відповідних функцій. Враховуючи, що функції 

громадянського суспільства, згідно їх визначення, обумовлюють собою діяльність 

(вони -  її основні напрями і види), то в якості критеріїв їх класифікації, на наш 

погляд, слід брати, насамперед основні елементи даної діяльності: суб’єкти, об’єкти, 

цілі, завдання, засоби, форми, методи. Такий підхід, на нашу думку, дозволив би 

дійти більш продуктивних висновків та зробити більш конкретні пропозиції як 

теоретичного, так і прикладного характеру, виділяючи поряд із наведеним у 

дисертації переліком, і інші функції та їх класи (наприклад, економічні та духовно- 

культурні серед об’єктних функцій; функції окремих суб’єктів громадянського 

суспільства (суб’єктні функції); технологічні (процесуальні) функції тощо).

4. Позитивно оцінюючи здійснений у дисертації ґрунтовний аналіз актуальних 

питань становлення, формування та розвитку громадянського суспільства в Україні, 

слід зазначити, що автор, формулюючи основні параметри конституційної теорії 

громадянського суспільства, вкрай поверхово аналізує її процесуальні ознаки,
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випускає з виду проблеми конституційного процесуального права, аналіз 

громадянського суспільства з точки зору конституційного процесу.

Вважаємо, що дослідження сутнісних, змістовних, функціональних 

характеристик громадянського суспільства з точки зору конституційного процесу, 

значною мірою б показало місце громадянського суспільства та його суб’єктів у 

системі інститутів як конституційного, так і, особливо, муніципального права, що, 

зокрема, підкреслило б самостійне функціональне навантаження, статус та 

самостійний характер муніципального права як галузі права. Адже, наприклад, 

окремі форми муніципального процесу, а саме муніципальний установчий процес, 

муніципальний правотворчий та статутний процес, муніципальний колабораційний 

процес, муніципальний територіальний процес, як за сутністю, змістом, так і за 

формою подекуди виходять за межі конституційного- та адміністративно-правового 

регулювання, а слід і відповідного процесуального забезпечення та, в умовах 

формування громадянського суспільства, набувають специфічного змістовного 

наповнення та функціонально-телеологічного значення.

5. Фрагментарно висвітленими у дисертації є питання, що ролі, місця та 

значення у процесах інституціоналізації та функціонування громадянського 

суспільства, його перспективного розвитку такого інституту як Церква, яка займає 

особливе та унікальне місце серед інститутів громадянського суспільства, що, 

насамперед, спричинено високим рівнем довіри до неї громадян нашої держави. 

Церква як інститут громадянського суспільства, користуючись значним рівнем 

довіри, мала (як показує вітчизняний історичний досвід) і має можливість завдяки 

своїй діяльності впливати на свідомість, а отже, і на поведінку громадян нашої 

держави. Впливаючи на свідомість людини, а це відбувається завдяки здійсненню 

Церквою проповідницької, катехизаційної, просвітницької та доброчинної 

діяльності, вона тим самим сприяє формуванню в особистості таких моральних 

якостей, як патріотизм, чесність, порядність, законослухняність та ін. Саме завдяки 

таким особистісним якостям громадян нашої держави можна буде сформувати 

основоположні засади громадянського суспільства. Також показником розширення 

сфери впливу Церкви на українське суспільство є збільшення кількості релігійних 

організацій (по суті лише ці інститути як суб’єкти громадянського суспільства і

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


20

виділяє автор). Це вказує на розширення віросповідного спектра Церкви, зростаючу 

потребу громадян нашої держави в ній як духовній і смислостверджуючій 

інституції. У вітчизняній науковій і суспільній думці Церква вже тривалий час 

постає як окремий інститут громадянського суспільства, що діє в системі інших 

суспільних інститутів та має особливий статус завдяки своїй конституційно 

зафіксованій відокремленості по відношенню до інтегрального суспільно- 

політичного інституту, яким є держава.

Зазначені зауваження та побажання є дискусійними та рекомендаційними і в 

цілому не впливають на загальну високу позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження О. С. Лотюк.

Дисертаційне дослідження виконано здобувачем самостійно, всі 

сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на базі особистих 

досліджень автора.

У дисертації не використовуються висновки та положення кандидатської 

дисертації «Теоретичні основи інституту громадянства України», захищеної 

О. С. Лотюк у 1998 році.

Опубліковані О. С. Лотюк наукові праці, а саме: індивідуальна монографія 

«Конституційні засади розвитку та функціонування громадянського суспільства в 

Україні». -  К., 2014. -  356 с., 41 інші наукові публікації, серед яких 33 самостійно 

підготовлені статті (у тому числі, 8 статей -  у виданнях, включених до міжнародних 

науково метричних баз «Index Copernicus International», «Hein Online» і «Citefactor», 

і 4 статті -  у виданнях іноземних держав), 8 матеріалів і тез доповідей на науково- 

практичних конференціях та круглих столах, 3 із яких видано за кордоном, повністю 

репрезентують зміст наукових положень, висновків та рекомендацій, 

сформульованих у даному дисертаційному дослідженні, що засвідчує його 

системний, збалансований та цілісний характер.

Автореферат дисертації О. С. Лотюк повно та адекватно відтворює основні 

положення та висновки самої дисертації на тему «Конституційно-правові основи 

розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні». їх зміст і 

положення, що є предметом захисту ідентичні. І дисертація, і її автореферат 

виконані з дотриманням вимог сучасного українського ділового мовлення.
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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 і присвоєння вченого звання старшого 

наукового співробітника, затвердженому 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 «Конституційно-правові 

основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні» є 

завершеною кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові теоретично 

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

формі виробленої цілісної конституційної теорії громадянського суспільства, а автор 

дисертації -  Лотюк Ольга Степанівна, 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,
старший науковий співробітник
Інституту держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України .

( Х/-/* О. В. Батанов

( І  //

л
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До спеціалізованої
вченої ради Д 26.001.04
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 64

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційне дослідження 

ЛОТЮК Ольги Степанівни на тему: «Конституційно-правові основи 
розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні», подане 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.02 — конституційне право; муніципальне право

Формування та розвиток громадянського суспільства є одним із найбільш 

важливих здобутків цивілізаційної історії людства. Справедливим буде 

твердження, що починаючи з часів становлення доктрини і практики 

конституціоналізму в країнах Західної Європи і Америки,, генезис 

державотворення більшості демократичних правових держав світу -  це 

насамперед генезис громадянського суспільства та успіх його діалогу з 

державоною владою.

Як відомо, розвиток громадянського суспільства та його інститутів, їх 

співпраця з державною владою в сфері утвердження прав і свобод людини, 

розвитку економіки, соціального та культурного життя є важливими показниками 

ефективності сучасної держави. Натомість, для країн, які, за типологією Freedom 

House віднесені до «недемократичних» та «частково демократичних», 

характерним є відсутність громадянського суспільства, чи ж його уповільнений 

розвиток і обмежена сфера функціонування. При цьому, успіх сучасної держави 

безпосередньо залежить від ефективності громадянського суспільства. Лише 

соціально активне громадянське суспільство з високим рівнем самоорганізації та 

відповідальності забезпечує дієвий публічний контроль за діяльністю органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, 

спонукає останніх бути реальними, а не вдаваними лідерами своєї справи.

Україна має давні витоки громадянського суспільства, які знаходимо іще за

часів «вічевої демократіїд_ла_-к Разом із тим, радянська доба

Відділ діловодства та архіву
Київського національного університету 

їдені їавйгсй Щотілнм
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національного державотворення та правотворення вихолостила ідеї та ідеали 

громадянського суспільства, протиставила * йому своєрідний замінник -  

«радянський народ», керівництво яким здійснювала комуністична партія 

колишнього СРСР. Але, здобуття Україною своєї незалежності та подальший 

розвиток національного державотворення та правотворення стали, з одного боку, 

підставою, а з іншого -  результатом розвитку та діяльності громадянського 

суспільства. Свого надзвичайно важливого значення для країни громадянське 

суспільство набуло під час революцій 2004 і 2014 років. І ця роль нині 

посилюється в контексті інтеграції України до ЄС та подоланні масштабної 

політичної, соціально-економічної та гуманітарної кризи.

Разом із тим, характерною ознакою розвитку та діяльності громадянського 

суспільства, його співпраці, а іноді й конкуренції з державою, особливо в кінці 

XX -  на поч. XXI ст., стала легітимація функціонування громадянського 

суспільства та його інститутів в конституціях і актах чинного законодавства. І 

хоча в конституціях законодавець, як правило, уникає безпосереднього 

визначення категорії «громадянського суспільства», але унормовує принцип 

плюралістичного розвитку суспільства, свободу асоціації, вільний доступ 

громадськості до управління державними справами і для участі в місцевому 

самоврядуванні та інші конституційні засади розвитку та функціонування 

громадянського суспільства. Тобто, конституціоналізація розвитку 

громадянського суспільства нині стала помітним, але мало дослідженим в 

юридичній науці трендом.

Поза сумнівом, громадянське суспільство є предметом постійної та 

виправданої уваги вітчизняних і зарубіжних філософів, соціологів, політологів, 

теоретиків та істориків права. Але нині громадянське суспільство перестає бути 

лише універсальною цивілізаційною цінністю або, навіть, формалізованим 

принципом та трансформується в важливого суб’єкта конституційно-правових 

відносин. На сьогодні громадянське суспільство в особі громадських організацій, 

профспілок, волонтерських рухів і інших інститутів громадянського суспільства 

активно впливає на зміст і результати конституційної правотворчості. Важливою є

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

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


з
й участь громадянського суспільства в конституційній правозастосовній 

діяльності, у першу чергу, в сфері здійснення громадського контролю за 

діяльністю органів і посадових осіб державної влади і її уповноважених суб’єктів.

Очевидно, що актуальність проблематики участі громадянського 

суспільства в конституційній правотворчій і правозастосовній діяльності 

зумовлює нагальну потребу в здійсненні належного теоретико-методологічного 

забезпечення відповідних процесів. На сьогодні окремі проблеми конституційних 

засад громадянського суспільства досліджувалися в роботах таких українських 

учених, як М.О. Баймуратов, Ю.Г. Барабаш, О.В. Батанов, М.І. Козюбра,

A. М. Колодій, А.Р. Крусян, П.М. Любченко, О.В. Марцеляк, В.Ф. Нестерович, 

М.В. Оніщук, В.Ф. Погорілко, В.В. Речицький, М.В. Савчин, А.О. Селіванов,

B. В. Серьогін, О.В. Скрипнюк, І.Д. Сліденко, О.В. Совгиря, Ю.М. Тодика, 

В.Л. Федоренко, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко й ін. Хоча, 

самостійних монографічних робіт на цю тематику, за винятком монографії 

Г.В. Берченка «Громадянське суспільство в Україні: конституційні аспекти» (2014 

р.), до сьогодні у вітчизняній науці конституційного права не існувало.

Зазначене дозволяє зробити висновок, що дисертація Лотюк Ольги 

Степанівни на тему: «Конституційно-правові основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні» відповідає вимогам актуальності та 

новизни, обов’язковим для такого виду наукових робіт.

Вдало визначений предмет і об’єкт цього наукового дослідження, а також 

його мета, дозволили дисертантці сформулювати чіткі та дискретні завдання, 

обрати оптимальну методологію дослідження, а також його джерельну базу, та 

сформулювати низку науково та практично значущих висновків, положень і 

пропозицій щодо удосконалення чинного конституційного законодавства 

України. Зокрема, під об’єктом дослідження О.С. Лотюк пропонує розуміти 

«суспільні відносини, пов’язані з розвитком і функціонуванням громадянського 

суспільства, його впливом на державотворення та правотворення, на захист прав і 

свобод людини, утвердження верховенства права та демократії в Україні», а під
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предметом, власне, конституційно-правові основи розвитку та функціонування 

громадянського суспільства в Україні.

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження була 

визначена система загальних світоглядних методологічних принципів 

(діалектичний, історичний, синергетичний, детерміністичний та ін.) і спеціальних 

юридичних методів наукових досліджень, та спрямованих на всебічне пізнання 

правозахисного, правотворчого та правозастосовного потенціалу громадянського 

суспільства, стану й перспектив унормування конституційних основ розвитку та 

функціонування громадянського суспільства в Україні та досягнення мети і 

завдань цієї роботи. Серед світоглядних методологічних принципів і методів 

дослідження, описаних О.С. Лотюк у вступній частині дисертації, найбільш повно 

та вдало, як на нашу думку, у роботі застосовується діалектична методологія. 

Потенціал цієї методології дозволив виявити і систематизувати основні 

передумови і причини формування такого цивілізаційного фейомену як 

громадянське суспільство, встановити причинно-наслідкові зв’язки між витоками, 

сьогоденням і майбутнім розвитку та функціонування громадянського суспільства 

як в Україні, так і в інших країнах.

У рецензованій дисертації також активно використовується потенціал 

методології історизму, який дозволив О.С. Лотюк відтворити динаміку 

перманентного розвитку громадянського суспільства на різних етапах 

вітчизняного державотворення та правотворення. Не менш вдалим видається й 

використання в дисертації ретроспективного аналізу теоретико-методологічних 

поглядів на громадянське суспільство, сформованих такими мислителями як Дж. 

Локка, Т. Мора, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск’є, А Фергюссона, І. Канта, Ф-Г. 

Гегеля, А. де’Токвіля та інші в контексті розвитку ними ідей конституціоналізму. 

При цьому, важливо, що в підрозділі 1.2 дисертантка приділяє особливу увагу 

розвиткові відповідних ідей в історично-правовій спадщині Г. Андрузького, 

М. Грушевського, М. Драгоманова, М. Ковалевського, М. Костомарова, 

П. Куліша, В. Липинського, Л. Українки, І. Франка, Т. Шевченка, С. Шелухіна і

інших.
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Позитивні результати приніс і системно-функціональний метод, який 

дозволив О.С. Лотюк дослідити громадянське суспільство крізь призму його 

основних напрямів і видів діяльності, а також дозволив охарактеризувати його як 

систему різноманітних громадянських асоціацій і їх об’єднань. Сильною 

стороною сформованої дисертанткою методології є й застосування порівняльно- 

правового методу. Зокрема, у підрозділі 1.3 О.С. Лотюк вдалося співставити різні 

форми і методи конституційного закріплення правового статусу громадянського 

суспільства та запропонувати три основні, найбільш поширені у світі моделі 

конституційних основ розвитку та функціонування громадянського суспільства.

Звертає на себе і джерельна база дослідження, що містить 435 позицій, і 

представлена актами чинного конституційного законодавства та їх проектами, 

конституціями зарубіжних держав, науковими виданнями, у тому числі й 

іноземною мовою. До того ж, як свідчать акти впровадження, дисертантка широко 

використовувала у своєму дослідженні результати правоінтерпритаційної 

діяльності Конституційного Суду України, дотичні до проблематики цієї 

дисертації. У дисертації також широко застосовувалися дані інтернет-ресурсів 

органів державної влади, міжнародних організацій і громадських організацій 

щодо кількісних і якісних індикаторів розвитку громадянського суспільства та 

його інститутів в Україні.

Зазначене вище сприяло напрацюванню ґрунтовних і належним чином 

аргументованих висновків, положень і пропозицій, винесених на захист. Серед 

них найбільш науково значущими та такими, що можуть бути корисними для 

конституційної практики є наступні.

Авторський концепт категорії «громадянське суспільство», під якою

О.С. Лотюк пропонує розуміти історично сформовану, цілісну систему 

самостійних суспільних відносин і незалежних від держави суб’єктів, що в 

легітимний спосіб забезпечують, на засадах рівного партнерства з державою, 

реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини, її законних інтересів, 

утвердження демократії та верховенства права, а також беруть участь в управлінні 

державними справами, впливають на конституційну правотворчу і
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правозастосовну діяльність. Заслуговує на увагу й дослідження походження 

категорії «громадянське суспільство», починаючи з концепції politike коіпопіа 

Аристотеля й завершуючи сьогоденням, а також розмежування дисертанткою 

громадянського суспільства (civil society) з іншими, спорідненими, хоча й не 

тотожними категоріями — «громадськість», «народ» тощо.

Виокремлення категорії «конституційні основи громадянського 

суспільства», похідної від громадянського суспільства загалом. Визначення 

конституційних основ громадянського суспільства як системи ідей, ідеалів, 

переконань та принципів про сутність і зміст громадянського суспільства, його 

мету, функції, структуру та призначення в суспільстві і державі, державотворчий 

та правотворчий потенціал, розвинених у вітчизняній доктрині 

конституціоналізму і комплексно унормованих у Конституції та актах 

конституційного законодавства України.

Висновок про те, що утвердження конституційних основ громадянського 

суспільства стало результатом і наслідком розкриття його державотворчого 

потенціалу, закріпленого в перших європейських і американських конституціях в 

XVIII -  XIX ст., а також періодизацію дев’яти етапів генезису конституційних 

основ громадянського суспільства в Україні. Йдеться про генезис громадянського 

суспільства від часів утвердження прототипу громадської спільноти у Київській 

Русі в ІХ-Х стст. - до утвердження сучасного громадянського суспільства в 2014- 

2015 рр., а також про характеристику дев’яти виявлених О.С. Лотюк періодів 

розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні.

Концепція міжнародних стандартів розвитку та функціонування 

громадянського суспільства, що являє собою систему загальновизнаних норм і 

принципів міжнародного права, положень міжнародних договорів, а також 

рекомендацій, розроблених державами і міжнародними організаціями у сфері 

реалізації прав людини на участь у публічному управлінні та про свободу 

асоціацій, демократію участі тощо. Важливим є й положення дисертації 

О.С. Лотюк про те, що відповідні міжнародні стандарти, з одного боку, формують 

перспективні моделі діяльності міжнародних NGO, а з іншого -  спрямовані на
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утвердження кращих взірців розбудови громадянського суспільства в різних 

державах світу, включно з Україною.

Аргументованими є положення дослідження про три основні моделі 

унормування конституційних основ громадянського суспільства в державах 

світу. Зокрема, О.С. Лотюк визначаються такі з них, як: а) декларативна 

модель, що передбачає унормування цілей і завдань розвитку громадянського 

суспільства в преамбулах конституцій (Бразилія, Литва, Киргизстан, ПАР, 

Чехія та ін.); б) модель позитивного зобов’язання держави, що закріплює 

обов’язок держави створювати відповідні умови для розвитку громадянського 

суспільства (Болгарія, Іспанія, Португалія, Україна та ін.); в) регуляторно- 

стимулююча модель унормування взаємовідносин держави і громадянського 

суспільства, поширена в мусульманських (Бахрейн, Катар, Оман, ОАЕ, 

Саудівська Аравія) і посттоталітарних державах (Ірак, Косово, Лівія). При 

цьому, дисертантка не обмежується класифікацією різних моделей 

конституювання засад розбудови громадянського суспільства, а обґрунтовує 

власні правила і вимоги щодо відповідної правотворчої практики.

Заслуговує на увагу також положення дисертації про авангардний характер 

розвитку громадянського суспільства, зокрема, через небувале піднесення 

волонтерського руху в 2013-2015 рр. в Україні. Фактологічно підтвердженими є 

висновки про те, що найбільш перспективними напрямами удосконалення 

конституційних основ громадянського суспільства на сьогодні є: саморозвиток і 

демократизація самого громадянського суспільства та його інститутів; 

удосконалення Конституції та актів чинного законодавства, що визначають 

партнерство громадянського суспільства і держави; пошук нових конструктивних 

форм та інститутів реалізації відповідного громадсько-державного партнерства в 

конституційно-правовій площині. Заслуговує на увагу й думка дисертантки про 

необхідність активного залучення до започаткованої в 2015 р. конституційної 

реформи якнайбільше вітчизняних і міжнародних профільних інститутів 

громадянського суспільства.
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Важливим вбачається висновок дисертантки про те, що конституційними 

функціями громадянського суспільства є основні види і напрями його діяльності у 

всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави, у формах і методах, 

передбачених Конституцією та законами України. При цьому, О.С. Лотюк 

виявляє, узагальнює та систематизує основні, найбільш важливі функції 

громадянського суспільства, якими є: а) установча функція щодо визначення цілей 

і пріоритетів розвитку суспільства та держави в цілому; б) функція легітимації 

рішень і правових актів органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб; в) функція громадського контролю за 

діяльністю органів державної влади і їх посадових осіб; г) правозахисна функція; 

ґ) правотворча функція щодо ініціювання та громадської експертизи проектів 

актів законодавства; д) правозастосовна функція щодо реалізації легітимних 

інтересів суспільства в державній політиці; е) функція кадрового рекрутингу 

політиків, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, 

бізнес-персоналу.

Заслуговує на увагу й концепція багаторівневої структуризації 

громадянського суспільства, обґрунтована О.С. Лотюк. Первинною ланкою 

громадянського суспільства, на думку дисертантки, є соціально активний 

громадянин, що реалізує свої конституційні права на саморозвиток і участь у 

державному управлінні. Другою ланкою О.С. Лотюк називає громадськість -  

стихійні або самоорганізовані групи соціально активних громадян (citizenship), 

ситуативно об’єднаних для вирішення соціально значущих резонансних проблем. 

Третьою, інституціональною ланкою є легалізовані в установленій Конституцією 

та законами формі громадські об’єднання, які цілеспрямовано та системно 

захищають конституційні права учасників таких об’єднань і третіх осіб.

Методологічно значущим вбачається визначення інституту громадянського 

суспільства, який О.С. Лотюк пропонує розуміти як усталену систему відносин і 

суб’єктів громадянського суспільства, легалізовану відповідно до Конституції та 

законів України, організаційну форму цілеспрямованої діяльності громадян у 

сфері захисту прав і свобод людини, утвердження верховенства права та
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демократії. Цікавою, хоча й дискусійною, є запропонована дисертанткою система 

інститутів громадянського суспільства в Україні.

Не менш значущими є й окремі пропозиції О.С. Лотюк щодо удосконалення 

Конституції та законів України. Зокрема, заслуговує на особливу увагу 

пропонована філософська та ідеологічна концепція соціальної взаємодії, 

сформульована в пропозиції щодо доповнення ст. 15 Основного Закону новою 

частиною наступного змісту: «Громадянське суспільство та держава в Україні є 

рівними партнерами у забезпеченні захисту конституційних прав і свобод 

людини, утвердженні верховенства права та демократії», а також пропозиція 

щодо прийняття Закону України «Про публічні консультації», концептуальні 

засади якого викладені в рецензованій дисертації (Додаток А).

Усі теоретичні положення та практичні пропозиції дисертантки були 

висвітлені в індивідуальній монографії, наукових статтях, включно з публікаціями 

за кордоном, а також оприлюднювалися на науково-практичних конференціях, 

круглих столах і методологічних семінарах.

Разом із тим, дисертаційне дослідження О.С. Лотюк є предметом для 

ґрунтовних наукових дискусій. Зокрема, аналіз цієї роботи викликає низку 

запитань і зауважень. Зупинимося на них докладно.

1. Предметом свого дисертаційного дослідження О.С. Лотюк окреслює 

конституційні основи розвитку та функціонування громадянського суспільства. У 

цьому сенсі, слід зауважити, що категорії «розвиток» і «функціонування» 

відображають динамічні характеристики громадянського суспільства. їх не 

можливо визначити і дослідити дискретно. Очевидно, що на кожному етапі 

вітчизняного державотворення та правотворення вони є різними, що дисертантка, 

власне й доводить у розділі 2 своєї роботи.

Натомість, поза увагою О.С. Лотюк залишилась більш важлива 

проблематика, пов’язана з детермінацією конституційної правосуб’єктності 

громадянського суспільства. Адже донині в науці конституційного права точаться 

дискусії про те, чи є громадянське суспільство суб’єктом правовідносин? І, якщо
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це так, яка структура та змістовне наповнення цього статусу? Щодо цього 

питання хотілося б почути науково-правову позицію дисертантки.

2. Беручи до уваги притаманну мультидисциплінарність порушеної 

проблематики, а також логіку викладення підрозділу 1.2. «Формування та 

розвиток методології дослідження конституційних основ громадянського 

суспільства», відзначимо, що поза увагою дослідниці залишилися роботи школи 

структурного функціоналізму, представлені, наприклад, М. Вебером, 

Т. Парсонсом, Р. Мертоном, Н. Луманом, Дж. Мідом. Пропоновані різні підходи 

до соціальних систем, однією з яких і виступає сучасне громадянське суспільство, 

дозволяють певною мірою абстрагуватись від традиційних типів і видів 

громадянського суспільства в його відносинах з державою, на яких наполягає в 

ході дослідження О.С. Лотюк і уявити ці відносини як цілісну систему. Таким 

чином, прибираючи чіткі межі диференціації цілого можна спостерігати за 

формуванням своєрідних гібридних («близьких») форм взаємовідносин 

громадянського суспільства з державою, в яких суб’єктний склад за певних умов 

суттєво трансформується і розглядувана підсистема одного цілого, якою виступає 

громадянське суспільство, набуває первинного походження в умовах подальших 

змін парадигми державотворення.

3. У підрозділі 2.3 «Основні етапи становлення та розвитку конституційних 

основ громадянського суспільства в Україні» О.С. Лотюк запроваджує 

періодизацію відповідних конституційних процесів, починаючи з IX -  XVII стст., 

тобто з часів «вічевої демократії» за часів Київської Русі та Галицько- 

Волинського князівства та занепаду тодішніх громад під час 3 00-літнього періоду 

бездержавності, у так звані «темні віки». На наш погляд, така екстраполяція 

предмету дисертаційного дослідження є надмірною, оскільки до Конституції 

Пилипа Орлика 1710 р. стверджувати про витоки конституціоналізму та ідей 

громадянського суспільства в Україні є перебільшенням.

4. У підрозділі 1.3. О.С. Лотюк виокремлюються та аналізуються 

стандарти розвитку громадянського суспільства в ЄС, закріплені в таких 

документах, як Лісабонська угода, Європейська конвенція про визнання
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правосуб’єктності міжнародних неурядових організацій ETS No 124, прийнята 

Радою Європи у Страсбурзі 24 квітня 1986 року, Фундаментальні принципи 

щодо статусу неурядових організацій в Європі 2002 року, Повідомлення 

Європейської комісії щодо розвитку культури консультацій та діалогу 

«Загальні принципи та мінімальні стандарти консультацій Комісії із 

зацікавленими сторонами» СОМ (2002) 704 від 11 грудня 2002 р., Рекомендації 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно правового статусу 

неурядових організацій у Європі № CM/REC (2007), Керівні принципи щодо 

підтримки ЄЄ громадянського суспільства у країнах «розширення ЄЄ» (2014- 

2020 рр.), «Зелена книга у справі Європейської громадської ініціативи» (2009- 

2010 рр.) та ін.

Разом із тим, в дисертації лише поверхнево згадується такий важливий 

для міжнародних стандартів розвитку громадянського суспільства документ, як 

«Рекомендації щодо сприяння більш ефективної участі об’єднань громадян у 

процесах прийняття державних рішень», напрацьовані учасниками Форуму 

громадянського суспільства для презентації на Додатковій нараді ОБСЄ з 

питань людського виміру, який відбувся 15-16 квітня 2015 р. у м. Відень. 

Оскільки ці Рекомендації, по-суті, визначили найновіші стандарти участі 

громадськості в публічному управлінні, хотілось би дізнатися, які з цих 

рекомендацій слід нагально врахувати Україні в чинному конституційному 

законодавстві та правозастосовній практиці?

5. Дисертантка цілком слушно, як на наш погляд, обґрунтовує потребу в 

уніфікації розмаїтих форм співпраці державної влади з громадськістю, які нині 

закріплюються в численних актах чинного конституційного законодавства, 

переважно підзаконних. Тим більше, що Конституція України в ст. 38 закріплює 

право громадян на участь в управлінні державними справами, а ст. 92 Основного 

Закону передбачає унормування механізмів реалізації конституційних прав і 

свобод людини та громадянина виключно в законах України.

Разом із тим, викликає заперечення предмет і, відповідно, назва 

законопроекту, підготованого О.С. Лотюк -  «Про публічні консультації». На наше
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переконання, цим самим безпідставно звужується сфера участі громадян в 

управлінні державними справами. Адже консультації з громадськістю є 

важливою, але не вичерпною формою демократії участі. Також очікувалося, що 

дисертантка запропонує нові форми участі громадян та інститутів громадянського 

суспільства в управлінні державними справами, а не звузить існуючі.

У розвиток цього зауваження, хотілось би з’ясувати ставлення дисертантки 

до перспектив кодифікації відповідних міжнародних стандартів у сфері розвитку 

та діяльності громадянського суспільства. Адже, до прикладу, в Великій Британії 

на сьогодні «Кодекс проведення консультацій» (2008 р.). Подібні кодифіковані 

акти діють і в низці інших держав світу.

6. Викладені в роботі висновки і пропозиції свідчать не лише про 

актуальність і необхідність формування цілісної концепції подальшого розвитку 

громадянського суспільства, філософії його розвитку та подальшої 

конституціоналізації, а також спонукають до пізнання цілого ріяду інших 

споріднених не менш важливих питань. Одним з таких є питання співвіднесення 

громадянського суспільства та інформаційного суспільства. Спираючись на 

тенденцію інформатизації як одного з вирішальних факторів становлення 

громадянського суспільства як усталеної і гнучкої системи взаємовідносин, 

вважаємо за доцільне формулювання авторської позиції щодо висвітлення 

громадянського суспільства в контексті концепції інформаційного суспільства.

Проте, вище зазначені зауваження мають здебільшого дискусійний характер 

і не впливають на загальну позитивну оцінку докторської дисертації О.С. Лотюк.

Узагальнюючи аналіз та оцінку рецензованої докторської дисертації, можна 

зробити висновок, що вона є завершеною самостійною працею, в якій отримано 

ряд нових науково обґрунтованих теоретичних результатів, що в сукупності 

вирішують важливу наукову проблему, зміст якої полягає у формуванні цілісної 

теорії конституційно-правових основ розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні, його взаємодії з державною владою у сфері захисту 

конституційних прав і свобод людини, утвердження верховенства права та
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демократії, а також в обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення відповідної 

конституційної правотворчої та правозастосовної діяльності.

Таким чином, наукове дослідження Ольги Степанівни Лотюк на тему 

«Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського 

суспільства в Україні», виконане на належному теоретико-методологічному рівні 

й за своїм змістом і формою відповідає вимогам, зокрема пунктам 10 і 15 Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 р. № 567, а також іншим вимогам чинного законодавства, які 

висуваються до такого виду наукових робіт, а її автор, на основі успішного 

публічного заходу, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

юридичних наук зі спеціальності 12.00.02 -  конституційне право; муніципальне 

право.

Офіційний опонент -

доктор юридичних наук, професор, 
головний консультант сектору наукового 
супроводу моніторингової діяльності 
відділу моніторингу законодавства 
Інституту законодавства 
Верховної Ради України

.11.2015

Х.В. Приходько
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