
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацію Макаренко Лілії Петрівни «Інституційні форми 

політичної комунікації у демократичних процесах в Україні» 

подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена тим, що плюралізм 

і множинність цілей у політичній сфері призвели до ускладнення 

ієрархічності суспільно-політичних систем. Збільшення рівнів ієрархії 

потребує збільшення швидкості обміну інформацією між суб’єктами, що 

приймають політичні рішення. За вимогами науково-технічного прогресу, 

швидкість, точність, своєчасність і достовірність суспільної інформації -  

одна з найважливіших умов реалізації політичної влади, яка здійснюється 

механізмами політичної комунікації. Вона є одним із основних внутрішніх 

чинників на мікрополітичному рівні. До них також належать інформатизація 

та розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (1КТ), політична 

комунікація та медіатизація, діяльність громадських медіа та формування за 

їх сприяння громадської думки, подолання цифрового розриву, використання 

інтеракцій у політичні сфері тощо. Як зазначає авторка дисертації, 

демократичній системі відповідає демократичний тип політичного процесу, 

що вирізняється ефективною взаємодією між гілками влади, широкою 

участю громадян в управлінні державою, забезпеченням прав і свобод особи 

тощо. Тобто, такі комунікативні характеристики як ефективна взаємодія між 

гілками влади та широка участь громадян в управлінні державою слугують 

достатніми критеріями демократичного поступу.

Класичному розумінню політичної комунікації присвячені праці 

багатьох закордонних фахівців, як Г. Алмонд, К. Дойч, П. Лазерсфельд, 

Г. Лассуелл, У. Ліпман, Ю. Макклюен і багато інших. Дослідження останній 

років проводились в рамках теорій порядку денного, самореферентих систем, 

контрукціоністського, символічного інтеракціонізму, інформаційного поля,
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та інших підходів. У наукових розвідках українських фахівців 

досліджувалися такі аспекти політичної комунікації: функціонування ЗМК у 

контексті глобальних суспільних трансформацій (О. Зернецька, 

Є. Макаренко), в глобальному комунікаційному просторі (О. Ваганова, 

Т. Лильо, Є. Тихомирова, А. Чернов), в умовах становлення демократії та 

формування відкритого інформаційного суспільства (В. Бебик, О. Гриценко, 

Д. Дуцик, А. Колодій, Г. Куц), інформаційне суспільство в рамках політичної 

комунікації (М. Вершинін, Л. Климанська, Н. Ротар) й ін.

Попри вагомі напрацювання зарубіжних і вітчизняних науковців у 

царині політичної комунікації дисертаційна робота Макаренко Л.П. є 

унікальною та вигідно вирізняється з загалу предметом свого дослідження, 

яким визначено «особливості інституційних (врегульованих нормами права) 

форм політичної комунікації у контексті демократичних процесів в сучасній 

Україні: становлення парламентсько-президентської форми державного 

правління, системи місцевого самоврядування, багатопартійності, 

трансформації виборчої системи, утвердження євроінтеграційного вектора 

зовнішньої політики» (ст.20). Її унікальність визначається тим, що політична 

комунікація вперше аналізується на основі конституційно-правових актів 

України, адже в полі зору автора саме інституціоналізовані, тобто визначені 

законодавчо, форми владної взаємодії. Новизна роботи також полягає у 

виокремленні серед демократичних процесів саме наступних: становлення 

парламентсько-президентської форми державного правління, системи 

місцевого самоврядування, багатопартійності, трансформації виборчої 

системи, утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої політики та 

дослідженні політичної комунікації в їх контексті.

У І розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади дослідження 

політичної комунікації» авторка розглядає основні підходи до розуміння 

комунікації, особливості та специфічні риси політичної комунікації та 

визначає її роль в демократичних перетвореннях. Макаренко Л.П. формулює 

авторське визначення політичної комунікації «як взаємодії і взаємовпливу



суб’єктів політики з приводу влади, що зумовлені їх правовим статусом, 

функціями та повноваженнями, закріпленими в законодавстві, кінцевою 

метою яких є ефективне, результативне та легітимне управління 

суспільством», яке логічно виглядає в контексті її дослідження.

У II розділі «Політична комунікація в системі вищих органів державної 

влади» процес становлення в Україні парламентсько-президентської форми 

державного правління автором досліджено як зміну інституційних форм 

взаємодії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, та зміщення конституційно визначених функцій і повноважень зі 

здійснення державної влади від глави держави до парламенту та уряду, задля 

чого проаналізовано конституційно визначений спосіб формування уряду, 

форми контролю його діяльності, умови настання політичної 

відповідальності уряду та парламенту, конституційно-правові інститути 

права законодавчої ініціативи, права законодавчого вето президента, 

депутатського запиту, депутатського звернення, імпічменту президента. На 

основі такого аналізу авторка робить висновок, що інституційні форми 

політичної комунікації за парламентсько-президентської форми державного 

правління більше відповідають вимогам демократизму та ефективності, ніж 

за попередніх форм правління в Україні. Такий висновок, однак, не означає, 

що автор не аналізує недоліків взаємодії у владному трикутнику за 

парламентсько-президентської форми державного правління. Навпаки автор 

наводить аргументи цілої низки дослідників, які вважають, що в зазначеній 

системі правління, в її українському варіанті, існує серйозний дисбаланс у 

розподілі повноважень на користь президента. Проте, автор дослідження 

вважає, що ефективність та результативність комунікативної взаємодії між 

вищими органами державної влади не в останню чергу залежить від балансу 

політичних сил у країні та їх здатності діяти у чітко визначених межах 

правового поля. Тож причини частих конфліктів і проблем у владній 

взаємодії не завжди лежать в площині неналежного законодавчого 

регулювання.



У III розділі «Політична комунікація в системі місцевої влади» 

дисертантка відслідковує процес становлення системи місцевої влади в 

Україні та визначає проблемні місця у взаємодії органів місцевого 

самоврядування з територіальними громадами та з місцевими органами 

державної виконавчої влади. Такі слабкі місця вона знаходить у відсутності 

належного нормативного врегулювання процесів взаємодії органів місцевого 

самоврядування з територіальними громадами, зокрема у статутах 

територіальних громад, а також у недостатності законодавчого регулювання 

політичної комунікації органів місцевого самоврядування з органами 

державної виконавчої влади, в частині розмежування та делегування їх 

повноважень.

Ще однією проблемою, яка стосується не тільки влади на місцях, але й 

усіх рівнів суспільства, визначається завдання сформувати громадянськість -  

компетентність, активність, відповідальність громадян. Авторка переконана, 

що тільки свідома та активна громадськість здатна стимулювати знизу 

необхідні перетворення.

Така теза Макаренко Л.П. пояснює велику увагу до проблем взаємодії 

громадянського суспільства та держави, які вона аналізує у IV розділі 

дисертації «Політична комунікація як взаємодія громадянського суспільства 

та держави». У межах дослідження цих проблем піднято значний пласт 

питань: з ’ясовано особливості процесу становлення в Україні 

громадянського суспільства, його основних політичних інститутів. Зокрема, 

прослідковано процес становлення багатопартійності, розглянуто роль у 

суспільстві громадських організацій та засобів масової інформації як 

інститутів, що здатні суттєво впливати на державу. Громадська думка 

розглянута як засіб комунікації громадянського суспільства з державою, який 

потребує подальшої інституціоналізації. Протестна комунікація 

дисертанткою трактується як наслідок ігнорування владою громадської 

думки та деструктивний засіб впливу на державу у разі, коли виходить за 

межі мирних зібрань та здійснюється з порушенням законодавства. Тому



підкреслюється потреба чіткої законодавчої регламентації форм, механізмів 

реалізації, правових наслідків протестних форм комунікації громадськості з 

владою.

Авторка вважає, що процес усвідомлення громадянами себе як 

відокремленої від держави і відносно незалежної від неї спільноти, партнера 

держави у суспільних відносинах значно відстає від процесів становлення 

інститутів громадянського суспільства, та державних інституцій. Це гальмує 

демократичні перетворення та негативно впливає на якість політичної 

комунікації не менше, ніж неготовність органів державної влади до діалогу.

У V розділі «Зовнішньополітичні комунікації України» авторка 

розглядає зовнішньополітичні комунікації України, в яких ключове місце 

відводить діяльності з просування в напрямку повномасштабної інтеграції до 

європейських та євроатлантичних структур. Цей процес супроводжується 

відповідними змінами у суспільному, політичному та економічному житті 

України і така політика є найкращим способом утвердити демократію, 

верховенство права та ринкову економіку в Україні. Однак, дисертантка 

наголошує, що зовнішньополітичний курс держави має бути предметом 

систематичної роз’яснювальної роботи як з боку державних структур, так і 

політичних інститутів громадянського суспільства, оскільки на сьогодні з 

цього питання відсутня консолідована громадська думка. Оскільки вважаємо, 

що політична система не ізольована від навколишнього середовища, 

інформаційного та інших просторів, а навпаки, у своєму функціонуванні вона 

залежить як від постійного потоку інформації, що надходить із середовища, 

так і від постійного потоку інформації про свій розвиток, частково 

погоджуємося з цією думкою авторки.

Отже, наведені в тексті узагальнення, висновки та пропозиції можуть 

бути використані при оптимізації інституційних форм політичної комунікації 

у демократичних процесах в Україні. Матеріали дисертації можуть бути 

можуть бути використані у навчальному процесі при підготовці загальних і 

спеціальних курсів, написанні підручників і навчальних посібників для



студентів, які навчаються за спеціальність «Політологія», «Державне 

управління», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії».

Основні результати проведених дисертанткою досліджень, теоретичні та 

методологічні положення і практичні рекомендації опубліковані у 32 

публікаціях, в тому числі індивідуальній монографії та 25 статтях, з яких -  15 

у фахових виданнях України (з яких 8 включені до міжнародних 

наукометричних баз), 3 - у  виданнях України, що включені в міжнародні 

наукометричні бази, 2 -  в іноземних виданнях, 4 -  в наукових виданнях 

України, які додатково відображають результати дисертаційного 

дослідження, 1 -  розділ в колективній монографії, та 6 тезах доповідей на 

наукових конференціях. Основні положення та висновки дисертації 

доповідались автором на наукових та науково-практичних конференціях.

Логіка викладу матеріалів дисертаційної роботи, структура та стиль 

дозволяють вважати його самостійною завершеною працею.

Зміст автореферату ідентичний змісту основних положень дисертації.

Висока позитивна оцінка результатів, отриманих автором у процесі 

дослідження, не означає відсутності в роботі певних дискусійних положень, 

які полягають, на наш погляд, у наступному:

1. Авторське визначення політичної комунікації «як взаємодії і 

взаємовпливу суб’єктів політики з приводу влади, що зумовлені їх правовим 

статусом, функціями та повноваженнями, закріпленими в законодавстві, 

кінцевою метою яких є ефективне, результативне та легітимне управління 

суспільством», цілком зрозуміле в контексті цього дослідження, але поза 

ним, звужує розуміння політичної комунікації до регламентованих 

законодавством форм, залишаючи без уваги неформалізовані контакти, які в 

політиці часто є вирішальними.

Значення інформації та комунікації для нормального функціонування, 

стабільності та ефективності політичного простору важко переоцінити (не 

применшуючи ролі інших змінних). Необхідно, щоб інформація



циркулювала, пронизувала весь політичний простір. Потрібні різноманітні 

комунікативні зв’язки, рух інформації від влади до громадян і від громадян 

до влади. У політичній системі розгортається власна мережа політичної 

комунікації відповідно до його можливостей та економічного розвитку. Існує 

співвідношення між комунікацією та політичним розвитком, тобто, на нашу 

думку, структури та засоби комунікації розвиваються паралельно до 

політичних систем, тим самим розширюючи розуміння політичної 

комунікації.

2. Авторка використовує терміни «комунікаційний» та 

«комунікативний» як синонімічні, або ж порівнюючи «комунікацію» з 

терміном «спілкування» (наприклад Р. 1.2). Одразу зазначимо, що науковці 

дискутують щодо двох термінів сучасних інформаційних процесів. Аналіз 

відповідних наукових джерел засвідчив широкий і неоднорідний спектр 

тлумачень самого поняття «комунікація» та, відповідно, варіативність 

підходів до створення категоріального апарату. Також стало очевидним, що в 

наукових підходах до комунікаційного процесу існують певні парні 

антагоністичні течії, що протидіють і спрямовують розвиток вивчення 

проблеми в різні русла. Для внесення ясності в категоріальний апарат 

дослідження доцільно встановити різницю між значеннями понять 

«комунікаційний», «комунікативний». Частково такий аналіз подано автором 

на с. 36. Проаналізувавши різні джерела, ми дійшли висновку, що ці терміни 

використовують, в основному, як синоніми, що саме й постерігається в 

роботі авторки. Проте в науковій літературі інших напрямів є спроби їхньої 

диференціації. Так, Т. Ткач зазначає, що в англійській мові від латинського 

«communicatio» виникли наукові терміни «communication» (комунікація), 

«communicativeness» (комунікативність), і кожен із них має похідний 

прикметник. Однак прикметник «communicative» активно використовують в 

усіх галузях (як синонім). Тому серед варіантів перекладу прикметника 

«communicative» українською мовою знаходимо і «комунікативний», і 

«комунікаційний». Це вносить помітні суперечності в сучасне визначення та



функціонування термінології. Поняття «комунікаційний» характеризує 

загальний процес комунікації; функціонує в сфері встановлення каналів 

зв’язку та засобів їх реалізації; пов’язане більше з технічною сферою 

суб’єктів комунікації. Поняття «комунікативний» описує певний етап, період 

комунікації; функціонує в сфері контактування, взаємодії між окремими 

комунікантами; пов’язане з якісною сферою суб’єкта комунікації, людським 

фактором. Погоджуємося з визначенням, що комунікаційний -  який 

стосується комунікації -  шляхів сполучення, транспорту; пов’язаний з 

комунікацією: комунікаційні шляхи, комунікаційна мережа. Комунікативний 

-  який стосується комунікації як спілкування, інформації: комунікативна 

функція мови, комунікативний зв’язок, комунікативне членування речення.

3. Оскільки автор аналізує суперечності в розподілі повноважень 

між вищими органами державної влади за парламентсько-президентської 

форми державного правління, які часом виливаються у малоефективну їх 

взаємодію, варто було б чітко сформулювати своє бачення вирішення 

проблем у формі конкретних рекомендацій, а також приділити увагу новій 

концепції «публічного управління» (англ. -  good governance), яка у рамках 

сучасної політичної системи набуває поширення, використовує можливості 

інформаційних технологій для вдосконалення процесу прийняття рішень, 

розвитку внутрішньоурядової діяльності, надання громадських послуг та в 

цілому для побудови нових демократичних відносин між державою та 

суспільством. Система публічного управління розглядається як сукупність 

міжорганізаційних і внутрішньо організаційних мереж, спеціалізованих 

державних і недержавних суб'єктів (держава, бізнес-структури та асоціації 

громадянського суспільства) і процедур управлінських впливів, що 

забезпечують існування соціуму в рамках певної території. Можна було б у 

рамках дослідження виділити такі основні способи публічного управління: 

формальну та неформальну комунікацію, співпрацю та довіру на основі 

ресурсної залежності.



4. Розглядаючи становлення системи місцевого самоврядування в 

Україні, та в його контексті, особливості комунікації територіальних громад 

із сформованими ними органами місцевого самоврядування (місцевими 

радами, сільськими, селищними, міськими головами), органів місцевого 

самоврядування з місцевими органами державної виконавчої влади 

(районними та обласними державними адміністраціями), автор обходить 

увагою процес становлення ОТГ, не визначає переваги та недоліки, які 

можна було б охарактеризувати.

5. Недостатньо приділено увага новітнім засобам масової 

комунікації: електронні видання, соціальні мережі, блоги тощо, хоча саме 

вони є певною альтернативою заангажованим традиційним мас-медіа. 

Наполягаємо саме на використанні терміну ЗМК, а не ЗМІ, оскільки у 

ракурсі дослідження важливе не ли т е інформування, що виконують засоби 

масової інформації, а саме засоби комунікації, що передбачають отримання 

зворотного зв’язку на різних владних рівнях.

6. Оцінюючи роль інформаційних технологій для політичної 

системи, ключовим виступає питанням наскільки владні структури й 

громадянське суспільство зуміють використовувати можливості, надані 

новими каналами інформації та комунікації, щоб посилювати позиції базових 

представницьких інститутів, які об'єднують громадян і суспільство. У цьому 

контексті можливості для громадської участі в політичному життя, створенні 

за допомогою новітніх комунікативних технологій, безумовно важливі, але 

ЗМІ й інші види комунікацій здатні генерувати інформацію, підсилюючи 

прозорість, відкритість діяльності і відповідальність владних інститутів, а 

також змінювати канали інтерактивного спілкування між громадянами й 

представницькими інститутами. Якщо інформатизація бурхливо розвивається 

«вгорі», не проникаючи в суспільство, вона позбавляє громадян можливості 

стежити за діяльністю держструктур, перевіряти їх, а тому не лише не робить 

державну діяльність прозорою, а й може посилити монополію держави на 

інформацію. Комунікативна інформатизація «нагорі» дасть у руки правлячої



еліти додаткові маніпуляції суспільством та окремим громадянином, тому 

слід бути обережними у визначенні ролі мас-медіа навіть для демократичної 

політичної системи.

5. Варто було б звернути увагу на те, що протилежною стороною 

механізмів реалізації політичної комунікації є механізми та інструменти 

керування та маніпулювання. У сучасних умовах теорії обмеження 

інформаційного простору в політичній системі отримали обрамлення з 

позицій гейткіпінгу та спіндокторингу. Гейкіпінг як теорія політичної 

комунікації з ’явилась порівняно нещодавно, тому більшість досліджень із 

цієї проблематики належить іноземним фахівцям. Як академічна теорія, 

гейткіпінг розробляється в декількох наукових полях -  комунікації, 

журналістиці, політології та соціології і рамках цього дослідження могла би 

доповнити розуміння політичної комунікації. Спочатку теорія гейткіперів 

була сконцентрована на засобах масової інформації, на сьогодні її найчастіше 

пов’язують із динамічними ЗМК і доступністю Інтернету, Із 80-х pp. XX ст. в 

європейських країнах спостерігається підвищення інтересу до нового 

напряму керування інформаційно-комунікативною політикою через 

використання технології спіндокторингу, що теж могло би доповнити аналіз 

процесів налагодження взаємодії органів влади та громадськістю.

7. Авторка безальтернативно розглядає в якості пріоритетних 

напрямів зовнішньої політики України європейську та євроатлантичну 

інтеграцію, при цьому звертаючи увагу на відсутність консолідованої 

громадської думки щодо цих напрямів. В такому випадку варто було б 

розглянути і можливі альтернативи розвитку зовнішньополітичних 

комунікацій.

Висловлені зауваження та побажання не знижують загалом позитивного 

враження від тексту дисертаційної роботи та не применшують її наукового, 

практичного значення та інноваційного характеру окремих положень, що 

визначають наукову новизну. Дисертація Макаренко Лілії Петрівни 

«Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в



Україні» є оригінальним, самостійним, завершеним дослідженням, що 

логічно та аргументовано представляє інноваційний підхід автора до 

розв’язання проблеми політичного виміру інформаційної демократії, містить 

обґрунтовані та достовірні наукові результати і відповідає вимогам пунктів 9, 

10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 (зі 

змінами), а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент: 

доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри 

міжнародних комунікацій та політичного аналізу 

факультету міжнародних відносин 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки

Відділ діловодства та архіву 
київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Макаренко Лілії Петрівни 
«Інституційні форми політичної комунікації 

у демократичних процесах в Україні»,
подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Дослідження політичних комунікацій, що існують (можуть існувати) 
між різними учасниками державно-владних взаємин, у сучасних умовах є 
надзвичайно важливим напрямком розвитку політології. Ключова причина 
цього полягає у глобальному переході соціальних суб’єктів від 
індустріального до інформаційного способу суспільних відносин, що не могло 
не позначитися на політиці як сфері владно позначених усталених та 
ситуативних субординацій. Суспільства та створені ними політичні системи 
активно переглядають та при потребі змінюють принципи, норми, правила 
політичної взаємодії, склад її учасників, рівні, на яких здійснюється політична 
комунікація, масштаби взаємодії сторін тощо. Політична комунікація постійно 
зазнає змін у зв’язку з процесами політичної модернізації, прогресом у сфері 
інформаційних технологій, появою нових засобів масової інформації, 
формуванням глобального інформаційного простору. Політична система 
ускладнюється, з’являються нові актори, нові форми політичної боротьби і 
політичного впливу, змінюються традиційні ролі політичних інститутів, 
виникають нові формальні й неформальні інституції. Тож сучасний світ 
політичної комунікації є надзвичайно різноманітним і має тенденцію до 
подальшого розширення та інструментального збагачення.

Численні напрацювання зарубіжних і вітчизняних науковців з різних 
проблем політичної комунікації (Г.Алмонда, Н.Вінера, К.Дойча, Д.Істона, 
Ю.Буданцева, М.Василика, С.Денисюк, Т.Кадлубович, В.Королько, 
Л.Климанської, М.Логунової, А.Митко, Г. Почепцова, А. Соловйова, А. 
Соколова, А.Чумикова, О.Шиманової, Ю.Шайгородського, В.Яблонського та 
ін.), не дають відповіді на всі питання, які ставить практика різнорівневих та 
різноспрямованих політичних комунікацій, що динамічно розгортаються не 
лише в модернових, а й традиційних політичних системах. Виходячи з цього, 
дисертаційна робота Л.Макаренко є цілком затребуваною, тим більше, що її 
предмет, яким визначено «особливості інституційних (врегульованих нормами 
права) форм політичної комунікації у контексті демократичних процесів в 
сучасній Україні», чітко окреслює малодосліджену частину проблеми.

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного універсиїеіу 
_______ імені Тараса Шевченка
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Дисертація має класичну композицію, яка дозволяє вирішити визначені 
завдання шляхом побудови розгалужених причинно-наслідкових зв’язків між 
розділами та підрозділами та забезпечення їх необхідним аналітичним 
супроводом. Цьому сприяє широке використання вітчизняних та зарубіжних 
інформаційних джерел, серед яких вигідно виділяються не лише теоретичні та 
нормативно-правові, а й фахово-прикладні розробки.

У дослідженні простежується зважений науковий підхід щодо 
визначення його мети й завдань. Вдало окреслені об’єкт і предмет 
дослідження, зміст яких свідчить про системне розуміння автором обраної 
проблеми та її опрацювання на високому фаховому рівні з урахуванням 
існуючих наукових розробок, які прямо чи опосередковано зачіпають різні 
аспекти політичних комунікацій. Методологія дослідження вбирає в себе 
комплекс філософсько-світоглядних, загальнонаукових, загально-логічних, а 
також спеціальних методів, що використовуються в політичних науках. Хоча 
дисертантка вказує лише на системний, структурно-функціональний, 
інституціональний та порівняльно-історичний методи, -  гносеологічна основа 
дисертації складається й з інших методів (критичного, дослідження конкретної 
події, термінологічного аналізу, світ-системного, аналізу документів тощо), які 
в більшості випадків застосовуються комбіновано.

Привертає увагу авторська систематизація політичних процесів, через 
призму яких здійснюється дослідження інституціоналізованих форм 
політичної комунікації. Дисертантка виокремлює в якості основних 
демократичних процесів становлення парламентсько-президентської форми 
державного правління, системи місцевого самоврядування, багатопартійності, 
трансформації виборчої системи, утвердження євроінтеграційного вектора 
зовнішньої політики. Кожен з цих напрямків цілком обґрунтовано може бути 
визначено як самодостатній простір розвитку політичної комунікації, що й 
досліджено в роботі. Разом з тим, на чому слід було наголосити більш 
акцентовано, практично завжди виникають інтегративні комунікаційні ефекти 
(держава -  політична система, держава -  громадянське суспільство, політична 
система -  мас-медіа, громадянське суспільство -  світ та ін.), що є особливо 
важливими для майбутнього не лише політичної системи, а й суспільства 
загалом.

У роботі аналізуються наявні наукові підходи до розуміння комунікації, 
політичної в тому числі, на основі чого дисертантка пропонує авторську 
інтерпретацію політичної комунікації, що випливає з контексту її 
дослідження, як «взаємодії і взаємовпливу суб’єктів політики з приводу влади, 
що зумовлені їх правовим статусом, функціями та повноваженнями,
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закріпленими в законодавстві, кінцевою метою яких є ефективне, 
результативне та легітимне управління суспільством» (С. 38). Таке визначення 
охоплює формалізовані аспекти комунікації, що пов’язані із взаємодією 
суб’єктів політичних відносин в процесі виконанням ними своїх функцій.

Авторка небезпідставно вважає важливим показником розвитку 
демократії форму державного правління, адже остання вказує на структуру й 
повноваження вищих органів державної влади, характеризує ступінь і способи 
участі громадян в їх формуванні; розкриває специфіку відносин між владою і 
населенням, ступінь впливу останнього на прийняття державних рішень; 
визначає форми легітимації державної влади та існуючі проблеми в цьому 
процесі. Саме тому вагоме місце в роботі займає дослідження процесу 
становлення парламентсько-президентської республіки як базису, що 
започатковує й інші демократичні перетворення (С. 69-78). Важливо 
наголосити, що цей аналіз здійснено в незвичний спосіб -  через призму змін, 
що відбувалися й відбуваються в системі комунікацій, у взаємодіях, 
взаємовпливах вищих органів державної влади один на одного. Як різновиди 
комунікації виокремлено: конституційно визначений спосіб формування 
уряду, форми контролю його діяльності, умови настання політичної 
відповідальності уряду та парламенту, конституційно-правові інститути права 
законодавчої ініціативи, права законодавчого вето президента, депутатського 
запиту, депутатського звернення, імпічменту президента.

Авторка доходить обґрунтованого висновку, що в Україні всі реалізовані 
проекти конституційних змін протягом практично всього періоду державно- 
політичної незалежності були заручниками комунікаційних політичних 
процесів -  відносин між політичними партіями та їхніми лідерами, між 
гілками державної влади та їх керівниками, а тому всім моделям організації 
державної влади були притаманні деякі загальні недоліки: недостатня 
збалансованість повноважень й неефективність системи стримувань і противаг 
між суб’єктами владних повноважень; дуалізм виконавчої влади; надмірні 
повноваження глави держави; недосконалість механізмів формування, 
відповідальності і відставки Кабінету Міністрів України. Враховуючи всі ці 
недоліки, оптимальною в Україні J1.Макаренко вважає парламентсько- 
президентську форму правління, що є більш демократичною, ніж 
президентсько-парламентська.

Досліджуючи політичну комунікацію в системі місцевої влади (С. 145- 
157), дисертантка аналізує процеси її становлення (до цих пір не завершені) та 
визначає конфліктний потенціал у взаємодії органів місцевого самоврядування 
з територіальними громадами та місцевими органами державної виконавчої
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влади. Такий конфліктний потенціал закладено недосконалим законодавчим 
врегулюванням політичної комунікації органів місцевого самоврядування з 
органами державної виконавчої влади, особливо в частині розмежування та 
делегування їх повноважень. Що ж стосується процесів взаємодії органів 
місцевого самоврядування з територіальними громадами, то проблемою 
більшою, аніж їх нормативна невизначеність, авторка вважає низьку 
активність та відповідальність самих громад.

Значну увагу в роботі приділено процесам становлення в Україні 
громадянського суспільства, його основних політичних інститутів (С. 192-210, 
С. 219-242). Досліджується процес становлення партійної системи, розглянуто 
суспільно-політичну роль громадських організацій та засобів масової 
інформації як інститутів, що покликані впливати на державу, бути 
провідниками багатоманітних інтересів суспільства. Дисертантка робить 
доволі різкі, але при цьому доречні висновки щодо неналежного виконання 
цими інститутами покладених на них функцій. Зокрема, авторка зазначає, що 
найбільшими проблемами сучасних політичних партій в Україні є «політична 
корупція; залежність від фінансово-промислових груп; відсутність постійної 
комунікації з суспільством; брак внутрішньопартійної демократії; брак 
кваліфікованих партійних кадрів; відсутність стабільної соціальної бази 
партій; слабкість їх організаційних структур; переважно регіональний 
характер їх підтримки; слабкість програмно-ідеологічних засад. Сучасні 
українські партії не виконують свою представницьку функцію, не виражають 
інтересів суспільства, оскільки не комунікують з ним. Подібне можна сказати і 
щодо діяльності громадських організацій. Попри постійне збільшення їх 
кількості, якісні зміни в їх діяльності відбуваються вкрай повільно» (С. 316). 
Аналізуючи діяльність засобів масової інформації, дисертантка також вважає, 
що вони не тільки не виступають виразниками інтересів суспільства, але й 
створюють в суспільстві небезпечний негативно-психологічний фон 
сприйняття ключових подій (особливо пов’язаних з чинними владарюючими 
персоналіями), пропагують популізм, примітивізм, а також агресію.

Українське законодавство визначає чимало різноманітних форм участі 
громадян у прийнятті державних рішень: участь у виборах, референдумах, 
громадські слухання, індивідуальні чи колективні звернення громадян, 
громадські експертизи, громадські ради, консультації з громадськістю, петиції 
до органів державної влади тощо. Однак відсутність або недосконалість 
конкретних механізмів дослідження та врахування громадської думки суттєво 
стримує формування ефективної демократичної системи управління та 
соціально-економічний розвиток суспільства. Відповідно, дисертантка
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розглядає громадську думку як важливий засіб комунікації громадянського 
суспільства з державою, який потребує подальшої інституціоналізації.

Протестна комунікація дисертанткою трактується як наслідок 
ігнорування владою громадської думки, деструктивний засіб впливу на 
державу в разі, коли виходить за межі мирних зібрань та здійснюється з 
порушенням законодавства (С. 242-260). Л.Макаренко в цілому має рацію, 
коли визначає стихійні протести як в цілому малоефективний засіб вирішення 
суспільних проблем. При цьому доречно було б виокремити й окремо 
дослідити революційні події в Україні початку XXI ст., що являли собою 
принципово інший тренд розвитку протестного руху -  від стихійних ініціатив 
окремих громадян та їх нечисленних об’єднань до організованого впливу 
великих соціальних груп на державу (політичну систему в цілому), що 
призводило до масштабних наслідків, важливих для всієї нації.

Серед інших демократичних процесів в Україні дисертантка виокремлює 
зовнішньополітичні комунікації України, в яких ключове місце відводить 
діяльності з просування в напрямку повномасштабної інтеграції до 
європейських та євроатлантичних структур (С 261-289 й далі). Цей процес 
супроводжується відповідними змінами в суспільному, політичному та 
економічному житті України. Відповідно, така політика в її широкому 
розумінні є одним з найкращих способів утвердити демократію, верховенство 
права та ринкову економіку в Україні. Поряд з цим, дисертантка виокремлює 
проблеми, що безпосередньо стосуються предмета її дослідження. Вона 
наголошує, що «зовнішньополітичний курс держави має бути предметом 
систематичної роз’яснювальної роботи як з боку державних структур, так і 
політичних інститутів громадянського суспільства, оскільки на сьогодні з 
цього питання відсутня консолідована громадська думка» (С. 320). Крім того, 
звертається увага на складну проблему формування в міжнародному 
інформаційному просторі стійкого позитивного іміджу України з врахуванням 
того, що проти нашої держави здійснюється цілеспрямована інформаційна 
агресія, фактично інформаційна (інформаційно-психологічна) війна, що є 
складовою гібридної війни проти України в її російському виконанні.

Висновки до розділів та загальні висновки є логічними, виваженими, 
достовірними, пов’язаними з основним текстом дослідження. Основні 
положення дисертації апробовані на 6 наукових (науково-практичних) 
конференціях та в цілому повно викладені у 32 наукових публікаціях, у тому 
числі в індивідуальній монографії.

Позитивне враження справляє рукопис дисертації та автореферат, які 
повністю відповідають нормам продукування наукових текстів. Зміст
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автореферату відповідає змісту дисертації. Відчувається, що обрана наукова 
проблема ретельно вивчена та опрацьована автором, а для її всебічної 
аргументації задіяно значний обсяг фахової літератури та емпіричних джерел.

Дисертаційне дослідження має безпосереднє практичне значення. 
Зокрема, отримані автором наукові результати можуть бути використані у 
діяльності органів державної влади при розробці документів (включно із 
законопроектами), що стосуються комунікації політичних суб’єктів всередині 
політичної системи та за її межами. Результати дослідження можуть 
використовуватись представниками освітніх закладів, аналітичних та мас- 
медійних структур, представниками органів державної влади та громадських 
організацій. Положення дисертації можуть бути застосовані при підготовці 
підручників і навчальних посібників з теоретичної та прикладної політології, 
при розробці та викладанні спецкурсів, інших дисциплін соціально- 
гуманітарного та фахово-професійного змісту.

Разом з тим, деякі положення дисертації Л.Макаренко викликають 
питання та зауваження.

1. Дисертантка виокремлює як основні демократичні процеси 
становлення парламентсько-президентської форми державного правління, 
системи місцевого самоврядування, багатопартійності, трансформації 
виборчої системи, утвердження євроінтеграційного вектора зовнішньої 
політики. У зв’язку з цим постає питання, чи вичерпує такий перелік 
загальнодемократичний рух України? Чи всі трансформації та зміни в межах 
окреслених процесів можна вважати демократичними?

2. В дисертації аналізується процес трансформації виборчої системи як 
системи виборів народних депутатів від мажоритарної системи абсолютної 
більшості до чинної змішаної системи, але чітко не формулюється позиція 
автора з приводу того, чи є цей процес безповоротно демократичним. Іншими 
словами, яка виборча система -  мажоритарна, пропорційна, змішана -  
забезпечує оптимальний формат політичної комунікації в сучасній Україні на 
демократичних засадах?

3. Дисертантка стверджує про неналежне виконання політичними 
партіями в Україні своїх основних функцій (насамперед представництва 
інтересів частини суспільства, формулювання ідеології, формування 
кадрового резерву тощо) Але при цьому чітко не формулюються можливі 
шляхи підвищення функціональної та організаційної ефективності партій як 
важливого інституту, який представлений у політичній системі (парламентські 
партії), а також забезпечує комунікацію держави з громадянським 
суспільством.
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4. Хотілося б почути більш обґрунтовану позицію автора з приводу 
неефективності й навіть деструктивності протестних форм комунікації, 
оскільки існує думка, що протести, навпаки, є ефективним способом 
артикуляції назрілих суспільних проблем. Новітня історія політичних 
протестів в Україні, піковими виразниками яких стали «революція на граніті», 
«помаранчева революція» та «революція гідності», свідчить про це особливо 
переконливо.

5. Авторка, звертаючи увагу на наявність потужної інформаційної 
агресії проти нашої держави з боку РФ, стверджує про потребу формування та 
підтримки в міжнародному інформаційному просторі стійкого позитивного 
іміджу України. Однак аналізу державного та суспільного іміджмейкерства з 
цих питань, як і відповідних рекомендацій, на сторінках роботи не 
пропонується.

Попри це, зазначені зауваження не знижують наукових здобутків 
дисертанта та наукового рівня представленої до захисту роботи.

Висновок. Вважаю, що дисертаційне дослідження Макаренко Лілії 
Петрівни «Інституційні форми політичної комунікації у демократичних 
процесах в Україні» є завершеною працею, в якій отримані нові науково 
обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують конкретну наукову 
проблему суттєвого значення для політичної науки, повністю відповідає 
вимогам пунктів 9, 10, 12, 13 Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року 
№ 567 (зі змінами), а її авторка заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та 
процеси.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри політичних технологій 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет 
Імені Вадима Гетьмана» 
доктор політичних наук, професор

В.Ф. Смолянюк
« » грудня 2018 р.
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«Інституційні форми політичної комунікації 

у демократичних процесах в Україні»,

подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Нсскоординована діяльність органів публічної  влади, відсутність 

консенсусу між політичними акторами щодо основних напрямів розвитку, 

наростання недовіри громадян до представників влади, загострення кризових 

явищ у політичному та суспільному житті зазвичай є результатом проблем з 

політичною комунікацією. Усвідомлення необхідності більш тісного контакту 

між усіма зацікавленими сторонами,  проведення змістовних дискусій між 

особами, які приймають рішення, та тими,  чиє життя вони змінюватимуть,  

зумовило й концептуалізацію нової моделі демократії  -  деліберативної або 

дорадчої,  що розпочалася в 1970-х роках.

Значення ефективної  комунікаці ї досить складно переоцінити на 

найбільш складних етапах державотворення,  зокрема у період формування та 

розбудови демократичних інститутів у ході транзитного переходу. Ситуація в 

Україні як в молодій демократії  ускладнюється ще й тим, що вона зіткнулася з 

необхідністю виступити єдиним фронтом проти зовнішнього агресора, оскільки 

в умовах гібридної війни дестабілізація каналів політичної комунікації у 

владному трикутнику глава держави -  уряд -  парламент,  між органами 

державної влади та громадянами, посилення внутрішніх суперечностей шляхом 

поширення неправдивої  інформації  с одними з основних завдань супротивника. 

Ці чинники, а також необхідність якісних трансформацій у політичній системі 

України й зумовлюють актуальність дисертаційного дослідження Л.П.

Макаренко.



Гак автор визначила політичну комунікацію як взаємодію і взаємовплив 

суб’єктів політики з приводу влади, зумовлені їх правовим статусом, функціями 

та повноваженнями, закріпленими в законодавстві,  кінцевою метою яких є 

ефективне,  результативне та легітимне управління суспільством. На підставі 

цього JI.II. Макаренко вперше конкретизувала зміст демократичного напряму 

розвитку незалежної України шляхом виокремлення і систематизації  основних 

демократичних процесів (становлення парламентсько-президентської  форми 

державного правління, системи місцевого самоврядування, багатопартійності,  

трансформації  виборчої  системи, формування громадянського суспільства, 

утвердження євроінтеграційного та євроатлантичного векторів зовнішньої 

політики держави).

Дисертаційна робота вигідно відрізняється від інших досліджень у цій 

сфері тим, що в ній уперше з використанням поняття інституційних форм 

політичної комунікації  досліджено комунікацію: між вищими органами 

державної влади (Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом 

Міністрів України); між громадянським суспільством та державою; між 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної 

виконавчої влади; між територіальними громадами і органами місцевого 

самоврядування, що дало змогу визначити проблеми такої комунікаці ї та 

сформулювати рекомендації  щодо їх розв’язання.

Методологічний інструментарій представлений чотирма методами: 

системний (оскільки політична комунікація є одним із механізмів, котрі 

забезпечують єдність, цілісність, відгворюваність,  наступність політичної 

системи), структурно-функціональний (для виокремлення політичних 

інститутів і з ’ясування особливостей їхнього функціонування та взаємодії між 

ними) інститупіональний (аналізуються комунікація основних інститутів 

влади), порівняльно-історичний,  щоб вивчати політичні події та явища у 

зв 'язку з конкретними історичними умовами,  а також якісними змінами на 

різних етапах розвитку (с. 64-68).



Варто відзначити належну структурованість, логічність викладу, належне 

оформлення наукового апарату роботи. Структура дисертаційної  роботи 

підпорядкована реалізації  поставленої  мети -  виокремленню та систематизації 

інституційних форм політичної комунікаці ї та визначення їх місця і ролі у 

демократичних процесах в Україні,  розв’язанню дослідницьких завдань та 

відповідає логіці дослідження.

Так у першому розділі висвітлюються теоретико-методологїчні засади 

дослідження політичної комунікації і автор слушно наголошує, що 

«комунікація є не тільки знаряддям, ресурсом політичної боротьби, 

управлінської діяльності,  але і її метою, результатом» (с. 39). Автором 

обгрунтовано, що комунікативні процеси у вітчизняній політичній системі 

мають недемократичний характер не через брак інформації,  а через відсутність 

системного інформаційного обміну між політичною системою, її інститутами 

та суспільством. Цей процес також ускладнюється відсутністю розвинених 

структур громадянського суспільства (впливових партій, громадських 

організацій, незалежних засобів масової інформації), які були б здатні суттєво 

виливати на якість політичної комунікації через систему зворотного з в ’язку, 

постійного політичного діалогу як на горизонтальному, гак і на вертикальному 

рівнях суспільства (с. 55).

Наступний розділ присвячено аналізу політичної комунікації вищих 

органів державної  влади в процесі становлення парламентсько-президентської  

форми державного правління. Дисертант виділила три основних етапи еволюції 

такої політичної комунікації:  1) до прийняття Конституції  України; 2) в умовах 

президентсько-парламентської  та 3) президентсько-парламентської  форм 

державного правління. Це дало підстави зробити висновок про те, що 

«ефективність та результативність комунікативної взаємодії між вищими 

органами державної  влади не в останню чергу залежить від балансу політичних 

сил у країні та їх здатності діяти за правовими принципами,  у чітко визначених 

межах правового поля» (с. 126), тому причини конфліктів і проблем у владній



взаємодії не завжди лежать в площині неналежного законодавчого 

регулювання.

У третьому розділі «Політична комунікація в системі місцевої влади» 

розглянуто процес становлення системи місцевої влади в Україні та 

особливості взаємодії органів місцевого самоврядування з територіальними 

громадами, з місцевими органами виконавчої  влади. Дійшовши висновку, що 

чинна система місцевого самоврядування с потенційно конфліктною, Л.П. 

Макаренко доводить,  що розв 'язати цю проблему можна лиш е за умови чіткого 

розподілу повноважень між місцевими органами виконавчої  влади та органами 

місцевого самоврядування,  що неможливо без оптимізації  адміністративно- 

територіального устрою України га утворення на новій територіальній основі 

громад, здатних вирішувати усі питання місцевого значення (с. 164). Крім того 

варто зробити акцент на підвищенні  кваліфікації га самоосвіті посадових осіб 

місцевого самоврядування,  депутатів місцевих рад, активному запозиченні 

зарубіжного досвіду та поширенні  найкращих вітчизняних практик.

Четвертий розділ присвячено аналізу політичної комунікації між 

державою та громадянським суспільством, зокрема ролі організацій 

громадянського суспільства та засобів масової інформації  у взаємодії  громадян 

з органами публічної влади. Враховуючи вітчизняні особливості  окремий 

підрозділ автор відвела розгляду протестів як одній з форм такої  взаємодії,  яка 

не завжди використовується з конструктивною метою, а й як інструмент 

політичних спекуляцій та відверто рейдерських захоплень і антисоціальної 

поведінки. Для недопущення зловживань,  як аргументовано доводиться у 

дисертації, слід прийняти спеціальний закон, який би дав визначення широкому 

колу пов’язаних з правом на протест понять та термінів, зокрема встановив 

правила для організаторів та учасників  таких акцій, визначив повноваження та 

засоби реагування компетентних органів з метою забезпечення максимального 

рівня безпеки під час проведення таких заходів (с. 254).

Останній розділ дисертації  присвячено зовнішньому аспекту політичних 

комунікацій -  взаємодії органів державної влади із зовнішніми партнерами,
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насамперед у контексті євроатлантичної та європейської  інтеграції.  Очевидно, 

що реалізація зовнішньополітичного курсу України значною мірою залежить і 

від рівня інтегрованості України до міжнародного інформаційного простору, 

тому дисертант слушно зазначає, що стратегічною ціллю є впровадження 

цілеспрямованої  державної  інформаційної  політики в державах-членах СС, 

особливо в умовах російсько-української  війни, важливою складовою якої є 

інформаційно-психологічне протиборство (с. 299). Тому у цій сфері ключове 

місце посідає діяльність з «просування до пріоритетної мети України 

повномасштабної інтеграції до європейських та євроатлантичних структур, що 

вимагає відповідних змін у суспільному,  політичному та економічному житті 

України, насамперед, досягнення норм та стандартів  Європейського Союзу і 

НАТО. Гака політика є найкращим способом утвердити демократію, 

верховенство права та ринкову економіку в Україні» (с. 308).

Вважаємо, що дисертант представила грунтовне, цілісне і 

систематизоване дослідження особливостей еволюції  інстигуційних форм 

політичної комунікації в ході демократичного транзиту в Україні.

Наукова значущість результатів дисертаційного дослідження 

підтверджена 32 науковими публікаціями, серед яких: індивідуальна 

монографія, статті у фахових виданнях (15 статей, з яких 8 включені до 

міжнародних наукометричних баз), дві статті в іноземних виданнях, три статті 

у вітчизняних журналах,  включених до міжнародних наукометричних баз та 

доповіді на наукових конференціях (6 тез). Практичне значення результатів 

дослідження зумовлене тим, що основні положення,  висновки й рекомендації  

стануть у нагоді в ході реформування політичної системи України, у процесі 

розроблення Концепції  державної  комунікативної  політики, а також у 

практичній діяльності підрозділів орг анів державної  влади та органів місцевого 

самоврядування, які займаються зв ’язками з громадськістю.

Позитивно оцінюючи дисертаційну роботу загалом, вважаємо за 

необхідне звернути увагу дисертанта на певні дискусійні моменти,  що 

потребують пояснення.



1. Оскільки дисертаційна робота присвячена політичній комунікації,  то 

для адекватного д о с л ід ж е н н я ^  тому числі і її інституційних форм^необхідним є 

використання контент-аналізу, який не згаданий у методології .  Крім того, варто 

було б згадати і про аксіологічний метод, адже автор сама визнає, що «саме у 

процесі комунікаці ї відбувається передача соціально-історичного досвіду, 

з ’ясовуються інтереси і потреби, актуалізуються цінності,  формується 

політична свідомість і культура, змінюються соціальні норми» (с. 51). Не 

доцільно було обмежувати джерельну базу дослідження працями лише 

вітчизняних та зарубіжних політологів і правознавців (с. 21), особливо коли 

окремий підрозділ роботи (а саме 4.4) присвячено громадській думці, що 

передбачає використання здобутків соціології.  Проблеми комунікації також 

розглядаються філософами (як автор слушно згадує у першому розділі), 

економістами, психологами тощо, залучення наукового доробку яких дало б 

змогу посилити надійність висновків роботи.

2. Автор недостатню увагу приділила неформальній політичній 

комунікації,  яка в умовах демократизації,  коли домінують неформальні 

інститути, може відгравати набагато більшу роль ніж обмін інформацією, що 

здійснюється у визначених правових рамках. У ньому контексті доречно було б 

проаналізувати феномени «директора парламенту» часів президентства 

J1. Кучми О. Волкова,  «смотрящих» за парламентом чи депутатськими 

фракціями тощо.

3. У другому підрозділі другого розділу «Політична комунікація вищих 

органів державної  влади за умов президентсько-парламентської форми 

державного правління» для аналізу комунікативних процесів дисертантка 

послуговується законами України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про 

Регламент Верховної Ради України» (с. 90), які були прийняті лиш е у 2010 році 

і є релевантиими лиш е для досить короткого часового періоду -  до 2014 року. 

До того ж саме відсутність цих законів (до 2010 року Регламент ВРУ мав статус 

постанови парламенту) значно ускладнювала взаємодію, створювала
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можливості для зловживання владними повноваженнями у трикутнику 

президент-парламент-уряд.

4. Автору також варто було б актуалізувати інформацію про нормативно- 

правову базу, що регулює взаємодію як між органами публічної влади, так і між 

державою та громадянами й громадянським суспільством. 'Гак на є. 146 

відзначається, що Закон України «Про всеукраїнський референдум»,  прийнятий 

у 2012 році, «не вирішує питання урегульованосгі місцевих референдумів,  

оскільки присвячений порядку проведення референдумів  всеукраїнських». 

Однак цей закон було визнано неконституційним в травні 2018 року, що 

створило правовий вакуум у реалізації  громадянами України права на цю 

форму народного волевиявлення навіть на загальнодержавному рівні. Що 

стосується мирних зібрань, які автором розглянуто у контексті протестної 

комунікації як форми взаємодії між громадянським суспільством та державою 

(підрозділ 4.5, с. 244), то у дисертації  ис згадано, що 13 вересня 2016 року 

Конституційний Суд України визнав неконституційними вимоги про 

необхідність отримання дозволів в органів місцевої влади на проведення 

публічних релігійних та інших мирних заходів, що удоступнює для громадян 

можливість реалізації  свого права на мирні зібрання.

5. Також є незначні зауваження щодо оформлення дисертації,  зокрема 

щодо бібліографічних матеріалів: у списку використаних джерел вказується 

загальна кількість сторінок книги або ж статті,  а не конкретні сторінки, на які 

посилаються у тексті.

Висловлені зауваження та побажання, звичайно, не применшують 

здобутків здобутки автора дисертації,  а радше вказують напрями для 

подальшої наукової  роботи. Тому дисертаційне дослідження Л.П. Макаренко 

«Інсгитуційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в 

Україні» заслуговує на позитивну оцінку. У ньому містяться обгрунтовані та 

достовірні результати, що в сукупності вирішують поставлене наукове завдання 

-- удосконалення інстигуційних форм політичної комунікації  у ході 

демократичного транзиту в Україні.
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Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації,  а 

висновки, отримані  в процесі дослідження, с достатньо обгрунтованими й 

відзначаються новизною.

За змістом і оформленням дисертаційна робота загалом відповідає 

вимогам нормативних документів  МОН України щодо присудження наукових 

ступенів, а її автор -  Макаренко Лілія Петрівна -  заслуговує здобуття 

наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 

політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент:

провідний співробітник Інституту держави і права 

ім. В.М. Коренького НАМ

доктор політичних наук
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