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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію Колюха Валерія

Вікторовича “Сучасний конституційний процес в Україні 

(політологічний аналіз)”, подану на здобуття наукового ступеня 

доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні

інститути та процеси

Докторська дисертація В.В. Колюха присвячена актуальній 

науковій проблемі. У роботі ґрунтовно досліджуються ті важливі 

політичні процеси, які відбуваються в Україні в останні чотири роки. Як 

визначається у вступі дисертації, її предметом є сучасний 

конституційний процес в Україні як сукупна діяльність суб’єктів 

політики щодо внесення змін до Конституції України, що хронологічно 

охоплює період від утворення у травні 2012 року Конституційної 

Асамблеї до попереднього схвалення Верховною Радою України у 

серпні 2015 року законопроекту про внесення змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади (с. 7). відтак дослідження 

найважливішого політичного процесу в Україні -  конституційного -  

здійснювалося автором одночасно з перебігом цього процесу.

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка “Модернізація суспільного розвитку України в умовах 

світових процесів глобалізації”.

Попри те, що політична наука успішно розвивається в Україні вже 

понад чверть століття, залишаються багато в чому невирішеними 

питання про її співвідношення з юридичною наукою, передусім коли 

йдеться про науку конституційного права, про специфіку
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політологічного дослідження на відміну від правознавчого, коли в 

назвах дисертацій зі спеціальностей політичних наук використовуються 

терміни “право”, “правовий”, “конституція”, “конституційний” тощо, 

одразу ж виникає питання про те, чи не заходять їх автори у предметне 

поле правової науки. Водночас, коли у назвах дисертацій з юридичних 

наук використовуються політологічні терміни, подібних питань не 

виникає. Тому дисертантам-політологам щоразу доводиться ніби 

виправдовуватися за використання в дослідженні правового матеріалу, 

обґрунтовувати саме політологічний характер досліджень правових 

процесів.

Специфіку політологічного аналізу конституційного процесу, 

означеного в назві дисертації, В.В. Колюх обґрунтовує через з’ясування 

спільного і відмінного в предметі політології і науки конституційного 

права. Він зазначає, що обидві науки мають спільний об’єкт 

дослідження, яким є політичні відносини в суспільстві, як відносини з 

приводу влади. Водночас предметом науки конституційного права є 

право (система юридичних норм, що регулюють владно-політичні 

відносини в суспільстві), тоді як предметом політології виступає влада 

(діяльність щодо здобуття, утримання і використання політичної влади в 

суспільстві). Відповідно особливість політологічного аналізу 

конституційного процесу полягає в тому, що він охоплює як правові 

норми, принципи та інститути (наука конституційного права), так і 

владно-політичну діяльність щодо їх творення та реалізації 

(політологія).

Подальша конкретизація особливостей політологічного аналізу 

конституційного процесу в дисертації здійснюється через 

диференціацію конституційно-правових принципів, норм та інститутів - 

на ті, що регулюють політичні відносини в суспільстві, і ті, що 

регулюють відносини в неполітичній сфері суспільного життя
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(економічній, соціальній, духовній). Предметом політологічного аналізу 

є конституційно-правові принципи, норми та інститути лише першої 

групи.

Далі автор виокремлює три групи конституційно-правових 

принципів, норм та інститутів: ті, які закріплюють засади організації 

політичного життя суспільства; ті, що визначають організацію і 

функціонування державної, загалом публічної, влади; ті, що визначають 

політичні права і свободи особи як людини і громадянина.

Узагальнюючи, можна сказати, що політична складова 

конституційного права як галузі права є одночасно складовою предмета 

політології, політологічного аналізу конституційного процесу. Така 

позиція дисертанта є досить переконливою. Без правової складової 

політична наука не зможе досліджувати організацію і функціонування 

державної влади, тобто виконувати одне із її найважливіших завдань.

Певні особливості, як слушно зазначає дисертант, має 

застосування в політологічному аналізі конституційного процесу 

методів політичної науки -  системного, інституціонального, структурно- 

функціонального і порівняльного, які є спільними для політології і 

науки конституційного права.

Такий підхід у розумінні специфіки політологічного аналізу 

конституційного процесу дав дисертанту можливість, з одного боку, 

розглянути діяльність Президента України, Верховної Ради України, 

Конституційної Асамблеї, Конституційної Комісії щодо розроблення, 

розгляду і прийняття (попереднього схвалення) проектів змін 

Конституції України, а з іншого -  докладно проаналізувати такі проекти 

чи прийняті закони України: розроблений Конституційною Асамблеєю 

проект “Концепції внесення змін до Конституції України” від 28 січня 

2014 року; прийнятий Верховною Радою України Закон України “Про 

відновлення дії окремих положень Конституції України” від 21 лютого



4

2014 року; поданий Президентом України П. Порошенком на розгляд до 

Верховної Ради України законопроект “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та 

місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року; розроблений 

Конституційною Комісією і поданий Президентом України П. 

Порошенком на розгляд до Верховної Ради України законопроект “Про 

внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)” від 

1 липня 2015 року.

Крім того, в дисертації проаналізовано виникнення і розгортання 

масових акцій протесту в столиці України взимку 2013-2014 років та їх 

вплив на зміни Конституції України, зокрема на прийняття Верховною 

Радою України Закону України “Про відновлення дії окремих положень 

Конституції України” від 21 лютого 2014 року, тобто відновлення дії 

конституційної реформи 2004 року.

В дисертації також простежується розгортання політичного 

конфлікту та збройної агресії Росії на Сході України під кутом зору їх 

впливу на конституційний процес. Головним у цьому впливі є 

включення до Перехідних положень законопроекту “Про внесення змін 

до Конституції України (щодо децентралізації влади)” положення про 

особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах 

Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом.

Це положення, як відомо, було негативно сприйняте як у 

Верховній Раді України, так і радикальними політичними силами країни, 

що стало перешкодою в остаточному прийнятті парламентом 

законопроекту і внесенні тим самим змін до Конституції України щодо 

децентралізації влади. Законопроект “Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)” був лише попередньо схвалений 

Верховною Радою України. Остаточний його розгляд відкладено на 

невизначений час.
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Таким чином, дисертація В.В. Колюха є першим комплексним 

політологічним дослідженням сучасного конституційного процесу в 

Україні. Автором отримано та відображено у сформульованих 

висновках результати, що відзначаються науковою новизною, 

обґрунтованістю і практичною спрямованістю. Обґрунтованості 

положень дисертації значною мірою сприяє порівняльно-політологічний 

аналіз конституційних норм та інститутів, проектів конституційних змін 

в Україні та деяких зарубіжних державах.

У дисертації грунтовно аналізуються теоретико-методологічні 

засади дослідження конституційного процесу (розділ 1), об’єктивні й 

суб’єктивні передумови сучасного конституційного процесу в Україні 

(розділ 2). Автором обґрунтовані визначення конституційного процесу 

як складової і різновиду політичного процесу, виокремлюються та 

характеризуються основні етапи (стадії) конституційного процесу, 

з’ясовуються особливості політологічного аналізу конституційного 

процесу.

Особлива увага дослідника зосереджена на аналізі конституційної 

реформи 2004 року та її політичних наслідків, що супроводжується 

важливим висновком про те, що “головною причиною постійних 

зіткнень між Президентом України В.Ющенком і Верховною Радою 

України та Прем’єр-міністром України Ю.Тимошенко... була не 

недосконалість системи стримувань і противаг у контексті 

парламентарно-президентської форми державного правління, 

запровадженої конституційною реформою 2004 року, а небажання 

В.Ющенка змиритися зі значним обмеженням реформою його 

повноважень” (с. 103).

Стрижневою в дисертації є теза про те, що політична 

нестабільність в Україні, суперечності між вищими органами державної 

влади і вищими посадовими особами держави зумовлені не



6

недосконалістю Конституції України, а пов’язаними з особливостями 

політичної культури українського суспільства, невмінням і небажанням 

політиків і високопосадовців неухильно дотримуватися її приписів.

Відзначаючи безумовні здобутки і новації дисертанта, варто, 

однак, вказати і на певні недоліки та спірні положення представленого 

дисертаційного дослідження.

По-перше, в авторефераті бажано було б більш чітко 

сформулювати авторську концепцію дисертації. Як можна зрозуміти з 

дисертації й автореферату, вона полягає в обґрунтуванні недоцільності 

всеосяжного перегляду Конституції України, про що автором зроблено 

висновок на основі аналізу діяльності Конституційної Асамблеї та 

розробленого нею проекту Концепції внесення змін до Конституції 

України, і доведенні необхідності поступового внесення до Конституції 

України часткових змін, що підтверджується авторським аналізом 

законопроектів про внесення змін до Конституції України щодо 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування та 

щодо децентралізації влади, а також щодо правосуддя.

По-друге, виходячи з того, що судова влада має неполітичний 

характер, тобто її формування і функціонування не пов’язані з 

відображенням інтересів різни соціальних груп та діяльністю 

політичних партій, які їх виражають, дисертант залишає її поза межами 

політологічного аналізу конституційного процесу. Це ж стосується і 

прокуратури (с. 54-55).

Така авторська позиція нам видається неприйнятною. Те, що суд і 

прокуратура повинні мати неполітичний характер, зовсім не означає, що 

вони є такими насправді, особливо в Україні. Як показує практика, 

функціонування судів та прокуратури відбувається в Україні під 

значним впливом Президента і Верховної Ради України, а через них -  і 

політичних партій. Та й у розвинених демократичних державах
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функціонування судової влади і прокуратури тією чи тією мірою 

здійснюється під політичним впливом. З’ясування такого впливу є 

завданням також політологів. Замість стислого аналізу законопроекту 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)” від 25 

листопада 2015 року (с. 372-375) в дисертації варто було б подати його 

більш розгорнутий аналіз.

По-третє, аналізуючи розроблений Конституційною Асамблеєю 

проект “Концепції внесення змін до Конституції України”, дисертант 

вважає зайвим запровадження в Конституції України запропонованих 

Конституційною Асамблеєю інститутів: скасувального референдуму за 

народною ініціативою (“народного вето”); дорадчого опитування 

(плебісциту); народної законодавчої ініціативи; інтерпеляції; 

конструктивного вотуму недовіри; конституційної скарги (с. 172).

Заперечення доцільності таких інститутів також видається нам 

надто категоричним. Адже конституційний інститут конструктивного 

вотуму недовіри виявився досить ефективним, наприклад, у Німеччині. 

Авторська позиція в цьому питанні недостатньо обгрунтована, а відтак є 

вразливою.

По-четверте, дисертант вважає за доцільне “обмеження права 

Президента України застосовувати вето щодо законів, прийнятих 

Верховною Радою України”, а саме заміну “сильного вето, яке долається 

двома третинами від конституційного складу парламенту, на слабке, що 

долається більшістю від конституційного складу парламенту” (с. 171- 

172). Проте така авторська позиція не обґрунтовується. Чому дисертант 

вважає, що слабке законодавче вето Президента України доцільніше від 

сильного?

По-п’яте, як відомо, одним із суттєвих недоліків змішаної форми 

державного правління є дуалізм виконавчої влади, який полягає в 

розподілі повноважень з її здійснення між Президентом і урядом та
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суперечить централізованому характеру виконавчої влади. Подолання 

або хоча б істотне обмеження дуалізму виконавчої влади є одним із 

важливих завдань реформування Конституції України. Проте ця 

проблема не стала об’єктом авторського дослідження, в дисертації їй 

присвячено лише один невеликий абзац (с. 174).

По-шосте, в дисертації докладно аналізуються законопроекти 

“Про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів 

державної влади та місцевого самоврядування)” від 26 червня 2014 року 

(підрозділ 5.2) і “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” від 1 липня 2015 року (підрозділ 6.2), проте 

немає порівняння цих законопроектів. У зв’язку з цим до дисертанта 

виникає питання про спільне і відмінне між цими законопроектами, 

перший із яких був відкликаний Президентом України із Верховної Ради 

України, а другий -  попередньо схвалений нею.

Зазначені зауваження не знижують наукових здобутків дисертанта 

і наукового рівня дисертаційного дослідження.

Ознайомлення з дисертацією та публікаціями В.В. Колюха з теми 

дослідження дає підстави вважати, що основні результати дисертації 

досить повно відображені в індивідуальній монографії (обсягом 17 

друкованих аркушів) та 31 науковій статті, 5 із яких опубліковано у 

виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз, а 6 -  у 

закордонних виданнях. Вимоги щодо публікацій дотримано повністю.

Зміст автореферату й основних положень дисертації є 

ідентичними.

Дисертація В.В. Колюха “Сучасний конституційний процес в 

Україні (політологічний аналіз)” є завершеною працею, в якій отримані 

нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

наукову проблему, актуальну й важливу для політичної науки, повністю 

відповідає вимогам пунктів 10, 12, 13 Порядку присудження наукових
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ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2013 року № 567, а її автор Колюх Валерій Вікторович заслуговує 

на присудження наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент-
провідний науковий співробітник
Інституту держави і права
імені В.М.Корецького НАН України,
доктор політичних наук, професор,

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка_______



ВІДГУК

офіційного опонента Мироненка Петра Володимировича 

на дисертацію Колюха Валерія Вікторовича “Сучасний конституційний 

процес в Україні (політологічний аналіз)”, подану на здобуття наукового 

ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 

23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Про актуальність і значущість дисертації В.В.Колюха свідчить вже сама 

її назва: “Сучасний конституційний процес в Україні”. “Сучасний” в 

українській мові означає “нинішній”, “теперішній”, а зміст конституційного 

процесу становить прийняття чи зміна конституції держави як її основного 

закону, що лежить в основі правового регулювання всіх суспільних відносин 

у країні, передусім політичних.

Дисертаційне дослідження виконане в межах комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

“Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації” та науково-дослідної теми філософського факультету 

університету “Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства”.

Дисертант докладно аналізує діяльність інституціональних суб’єктів 

конституційного процесу в Україні: Президента України, Верховної Ради 

України, Конституційного Суду України, Конституційної Асамблеї, 

Конституційної Комісії щодо змін до Конституції України в період від 

утворення Президентом України В.Януковичем Конституційної Асамблеї у 

травні 2012 року до попереднього схвалення Верховною Радою України 

законопроекту “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” у серпні 2015 року, а також розроблені чи схвалені 

проекти таких змін та здійснені законами зміни.

Відділ діловодства та архіву 
. Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка



До числа таких проектів і законів належать: проект “Концепції внесення 

змін до Конституції України”, розроблений Конституційною Асамблеєю і 

винесений 28 січня 2014 року для широкого громадського обговорення; 

прийнятий Верховною Радою України 21 лютого 2014 року Закон України 

“Про відновлення дії окремих положень Конституції України” № 742-VII; 

законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)”, 

поданий Президентом України П.Порошенком на розгляд до Верховної Ради 

України 26 червня 2014 року; законопроект “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)”, розроблений 

Конституційною Комісією і поданий Президентом України П.Порошенком 

на розгляд до Верховної Ради України 1 липня 2015 року і попередньо 

схвалений нею 31 серпня 2015 року.

Зроблений дисертантом аналіз дій інституціональних суб’єктів 

конституційного процесу, законів та законопроектів доцільно оцінити під 

кутом зору їхнього впливу на здійснені або лише пропоновані зміни форми 

державного правління в Україні. Аналіз політико-правових процесів у 

контексті форми державного правління, на наше переконання, є важливим 

методологічним підходом як у політологічному, так і правовому дослідженні 

таких процесів.

Конституцією України 1996 року в Україні було запроваджено 

президентсько-парламентарний різновид змішаної форми республіканського 

правління. Такий різновид (форма) характеризується сильною 

президентською владою і постійним тяжінням наділеного широкими 

конституційними повноваженнями президента до авторитарного правління.

Зосередження в руках Президента України невиправдано великого 

обсягу конституційних повноважень у всіх гілках державної влади, що 

загрожувало встановленням в Україні авторитарного політичного режиму,

зазначає дисертант, є лише однією з причин необхідності реформування
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Конституції України. Як дві інші причини необхідності такого реформування 

він обґрунтовано виокремлює слабкість і нестабільність уряду -  Кабінету 

Міністрів України, який ніс подвійну політичну відповідальність -- і перед 

Президентом України, і перед Верховною Радою України, не маючи 

конституційно-правових засобів зворотного впливу на них, і потребу в 

удосконаленні системи місцевого самоврядування (с. 66-68).

В сукупності ці три основні причини зумовили конституційну реформу 

2004 року, сутність якої полягає в переході до парламентарно-президентської 

форми державного правління, а основний зміст -  у перерозподілі 

конституційних повноважень зі здійснення державної влади на користь 

Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України з відповідним 

обмеженням повноважень Президента України.

Аналізуючи політичні наслідки конституційної реформи 2004 року, 

зокрема загострення відносин між Президентом України В.Ющенком, з 

одного боку, Верховною Радою України та Прем’єр-міністром України 

Ю.Тимошенко, з іншого, дисертант робить принципово важливий висновок 

про те, що причинами такого загострення відносин були не розбалансування 

системи стримувань і противаг внесеними до Конституції України змінами, 

як вважають багато українських науковців і політиків, а суб’єктивні чинники 

-  небажання Президента України В.Ющенка змиритися з обмеженням його 

конституційних повноважень конституційною реформою 2004 року та 

нездатність вищих керівників держави і політиків до компромісів.

Ініційоване при Президентові України В.Януковичу повернення до 

президентсько-парламентарної форми правління, яке означало наділення 

В.Януковича ширшими повноваженнями, аніж ті, під які його обрано, 

здійснено рішенням Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року, 

який визнав неконституційним Закон України „Про внесення змін до 

Конституції України” від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Сумнівне під кутом

зору конституційності рішення Конституційного Суду сприйнято негативно
з



як в Україні, так і міжнародними правовими інституціями, зокрема 

Венеціанською комісією. Така негативна реакція спонукала Президента 

України В.Януковича утворити у травні 2012 року Конституційну Асамблею, 

завданням якої стало напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції 

України.

Важливим у зв’язку з цим є авторське положення про те, що 

Конституційна Асамблея працювала в умовах невизначеності щодо форми 

державного правління, тобто щодо того, залишити відновлену рішенням 

Конституційного Суду президентсько-парламентарну форму правління чи 

повертатися до запровадженої конституційною реформою 2004 року 

парламентарно-президентської форми. Така невизначеність зумовлена 

невизначеністю політичного майбутнього В. Януковича, того, залишиться він 

за результатами чергових президентських виборів у 2014 році Президентом 

України, чи ні. Тому Конституційна Асамблея, з одного боку, здійснила 

тотальний перегляд Конституції України, всіх її розділів, а з іншого -  

обійшла увагою найважливіше питання конституційного реформування -  про 

статус Президента України. В.В. Колюх першим в українській політологічній 

і правовій літературі здійснив докладний високопрофесійний аналіз 

розробленого Конституційною Асамблеєю проекту „Концепції внесення змін 

до Конституції України”, систематизувавши наявні в ній пропозиції щодо 

реформування Конституції України на доцільні і недоцільні (в яких немає 

необхідності), а також зазначивши, які саме важливі питання реформування 

Конституції України Конституційна Асамблея невиправдано обійшла своєю 

увагою.

Наступною зміною форми державного правління в Україні стало 

відновлення парламентарно-президентської форми, здійснене прийнятим 

Верховною Радою України Законом України „Про відновлення дії окремих 

положень Конституції України” від 21 лютого 2014 року №742-1V внаслідок
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масових акцій протесту в столиці України взимку 2013-2014 років (Революції 

Гідності).

П.Порошенка обрано Президентом України у травні 2014 року під 

повноваження у межах парламентарно-президентської форми правління. 

Таких повноважень П.Порошенку, як і його попередникам В.Ющенку і 

В.Януковичу, видалось замало, тому зроблено спробу їх розширення шляхом 

внесення змін до Конституції України. Відповідний законопроект „Про 

внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної 

влади та місцевого самоврядування)”, Президент України П.Порошенко 

подав на розгляд до Верховної Ради України 26 червня 2014 року. 

Законопроект передбачав розширення повноважень Президента, передусім у 

сфері виконавчої влади, загалом можливостей його впливу на здійснення 

державної влади, тому був негативно сприйнятий у Верховній Раді України і, 

як наслідок, - відкликаний Президентом України.

Незаперечною заслугою дисертанта у цьому відношенні є докладний 

аналіз законопроекту „Про внесення змін до Конституції України (щодо 

повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування)” 

та оперативне відображення його в публікаціях.

Наступний етап сучасного конституційного процесу в Україні дисертант 

обгрунтовано пов’язує з утворенням Президентом України П.Порошенком у 

березні 2015 року та діяльністю Конституційної Комісії. Напрацюванням 

Конституційної Комісії став розроблений нею законопроект „Про внесення 

змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, поданий 

Президентом України на розгляд до Верховної Ради 1 липня 2015 року. 

Законопроект докладно, з урахуванням зарубіжного досвіду децентралізації і 

місцевого самоврядування, аналізується в дисертації. Як наголошує 

дисертант, законопроект, з одного боку, передбачає децентралізацію влади 

на користь місцевих громад, а з іншого - значне розширення можливостей 

Президента України щодо впливу на місцеве самоврядування.
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Всебічно -  з використанням правових актів, фактичного матеріалу, 

зарубіжного досвіду -  обгрунтовані висновки зроблено в усіх розділах 

роботи та дисертації в цілому.

Зауваження по дисертації В.В.Колюха можна зробити в аспекті 

використаного опонентом підходу в її аналізі -  під кутом зору трансформації 

в Україні форми державного правління.

По-nepuie, докладно аналізуючи проекти і законопроекти щодо внесення 

змін до Конституції України, оцінюючи пропоновані зміни під кутом зору їх 

необхідності і доцільності, дисертант не сформулював власної думки щодо 

оптимальної, на його думку, форми державного правління в Україні -  

президентської, парламентарної, президентсько-парламентарної чи 

парламентарно-президентської, з аналізом переваг і недоліків кожної із цих 

форм. Авторська визначеність щодо форми державного правління сприяла б 

більшій систематизації висновків -  рекомендацій, зроблених у дисертації.

По-друге, так само немає авторської визначеності щодо оптимального 

способу обрання Президента України -  шляхом загальних і прямих виборів -  

як тепер, чи Верховною Радою України, а також щодо переваг і недоліків 

кожного із цих способів.

По-третє, хотілося б також почути думку дисертанта щодо подальших 

змін конституційного статусу Президента України -  має розширюватися 

обсяг його конституційних повноважень, чи навпаки, звужуватися? А якщо 

звужуватися, - то як саме?

Ці зауваження є, швидше, побажаннями дисертанту, аніж констатацією 

недоліків дисертації. Адже оцінювати наукову працю потрібно виходячи з 

того, що вже зроблено автором, а не з того, що йому ще варто було б 

зробити.
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Сформульовані в дисертації основні політико-правові положення, 

висновки та практичні рекомендації можуть бути використані у подальшому 

реформуванні Конституції України, а також у викладанні політико-правових 

дисциплін у вищих навчальних закладах України.

Основні наукові результати дисертації з достатньою повнотою 

відображено в опублікованих автором монографії та 31 науковій статті, у 

тому числі у фахових виданнях України, включених до міжнародних 

наукометричних баз (5 статей), та в наукових періодичних виданнях інших 

держав (6 статей).

Зміст автореферату й основних положень дисертації є ідентичними.

Дисертація Валерія Вікторовича Колюха „Сучасний конституційний 

процес в Україні (політологічний аналіз)” є завершеною працею, в якій 

отримані нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують 

конкретну наукову задачу суттєвого значення для політичної науки, 

повністю відповідає вимогам пунктів 10, 12, 13 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 року № 567, автор дисертації заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  

політичні інститути та процеси.

Офіційний опонент -

доктор політичних наук, 

директор Громадської організації 

„Міжнародний іі

9 червня 2016 ро

гуманітарних те
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ВІДГУК

офіційного опонента на дисертацію

Колюха Валерія Вікторовича “Сучасний конституційний процес в Україні

(політологічний аналіз)”, подану на здобуття наукового ступеня доктора 

політичних наук за спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси

Вивчення політичних процесів, їхньої інституційної логіки, суспільних 

чинників і детермінант залишається одним з головних завдань політичної 

науки. Національна специфіка та універсальний зміст політичного процесу 

обумовлює його ключове значення відповідного поняття для теоретичних 

узагальнень та практичних висновків. Саме ця категорія покладена в основу 

дисертаційного дослідження В.В. Колюха. На основі політологічних 

визначень політичного процесу дисертант дає власне розуміння природи 

конституційного процесу у широкому і вузькому значенні, виокремлює та 

характеризує основні стадії (етапи) останнього.

Хронологічні межі авторського аналізу сучасного конституційного 

процесу в Україні визначаються періодом від утворення у травні 2012 року 

Конституційної Асамблеї і до попереднього схвалення Верховною Радою 

України у серпні 2015 року законопроекту “Про внесення змін до 

Конституції України (щодо децентралізації влади)”. У зазначених межах 

дисертант докладно аналізує проекти правових актів щодо зміни Конституції 

України та діяльність уповноважених державних органів щодо їх 

розроблення, розгляду та прийняття. Це надає дисертаційному дослідженню 

особливої актуальності та практичної значущості.

Представлена в дисертації авторська позиція щодо того, у чому саме 

полягає політологічний аналіз конституційного процесу, є досить 

переконливою. Він обґрунтовано вважає, що предметом політологічного 

аналізу конституційного процесу є ті конституційні принципи, норми та
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інститути, які регулюють політичні відносини у суспільстві, а саме -  

закріплюють засади організації політичного життя суспільства, визначають 

організацію і функціонування публічної, насамперед державної, влади та 

політичні права і свободи особи, а також діяльність суб’єктів політики щодо 

створення таких принципів, норм та інститутів. Такий підхід послідовно 

застосовано в аналізі всіх проектів правових актів щодо внесення змін до 

Конституції України.

У зв’язку з цим в опонента виникає перше запитання-зауваження до 

дисертанта: чому початком сучасного конституційного процесу в Україні він 

вважає саме утворення Президентом України у травні 2012 року 

Конституційної Асамблеї? Адже між закінченням попереднього етапу 

конституційного процесу з набранням чинності конституційними змінами від 

2004 року й утворенням Конституційної Асамблеї відбулося фактичне 

скасування Конституційним Судом України рішенням від ЗО вересня 2010 

року конституційної реформи 2004 року. Можливо, саме ухвалення цього 

рішення поклало початок сучасного етапу конституційного процесу в 

Україні?

Дисертант докладно аналізує і розмежовує поняття “зміни конституції” і 

“конституійні зміни”, “реформа конституції” і “конституційна реформа”, 

“модернізація конституції"”, “перегляд конституції”, “ревізія конституції” і 

вважає недоречним застосування щодо Конституції України, однієї із 

найсучасніших у світі, терміна “модернізація” (с.46-49). Така позиція 

дисертанта нам видається надто категоричною, оскільки ґрунтується лише на 

одному значенні терміна “модернізація” -  “осучаснення”. Між тим, цей 

термін має й дещо інше значення -  “оновлення”. Чи заперечуватиме 

дисертант правомірність застосування щодо Конституції України терміна 

“модернізація” у значенні “оновлення”? Це наше друге запитання- 

зауваження по дисертації.

Зазначене вище стосується лише першого розділу дисертації 

“Теоретико-методологічні засади дослідження конституційного процесу”. У



наступних п’яти розділах докладно аналізуються розроблений 

Конституційною Асамблеєю проект “Концепції внесення змін до Конституції 

України”, а також законопроекти “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” 

від 26 червня 2014 року і “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

децентралізації влади)” від 1 липня 2015 року, подані Президентом України 

П.Порошенком на розгляд до Верховної Ради України.

Аналізуючи розроблений Конституційною Асамблеєю проект 

“Концепції внесення змін до Конституції України”, дисертант систематизує 

сформульовані цим органом пропозиції щодо реформування Конституції 

України на необхідні, доцільні і недоцільні -  ті, в яких, на думку автора, 

немає необхідності. Окрім таких двох груп пропозицій, дисертант формулює 

такі важливі питання реформування Конституції України, які свідомо чи 

несвідомо, вільно чи невільно обійшла своєю увагою Конституційна 

Асамблея.

Аналізуючи законопроект “Про внесення змін до Конституції України 

(щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)”, 

поданий Президентом України П.Порошенко на розгляд до Верховної Ради 

України 26 червня 2014 року, дисертант доводить, що він передбачає значне 

розширення повноважень Президента України, зокрема у сфері виконавчої 

влади, і робить обґрунтоване припущення, що таке розширення значною 

мірою зумовлено політичним конфліктом та збройною агресією Росії на 

сході України, які потребують посилення президентської влади. Проте така 

зумовленість має тимчасовий характер, тому розширення конституційних 

повноважень Президента України є недоцільним. У зв’язку з цим 

законопроект “Про внесення змін до Конституції України (щодо 

повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування)” був 

відкликаний Президентом України із Верховної Ради України.

Політичний конфлікт і збройна агресія на сході України, наголошує 

дисертант, вплинули і на розроблення та прийняття законопроекту “Про

з



внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, в 

Перехідних положеннях якого міститься норма про те, що “Особливості 

здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та 

Луганської областей визначаються окремим законом”. Ця норма стала 

перешкодою в остаточному прийнятті законопроекту Верховною Радою 

України, через що його було відкладено на невизначений час.

Конституційні принципи, норми та інститути, що діють в українському 

контексті, в дисертації аналізуються у порівнянні з аналогічними 

положеннями конституцій зарубіжних держав, що додає авторським 

узагальненням та висновкам належної обґрунтованості та переконливості.

Окремо варто сказати про авторський аналіз впливу масових акцій 

протесту в столиці України взимку 2013-2014 років на конституційний 

процес в Україні. Дисертант простежує перебіг масових акцій протесту, 

аналізує зміст підписаної владою та політичною опозицією за міжнародного 

посередництва на їх завершення “Угоди про врегулювання кризи в Україні” 

від 21 лютого 2014 року та прийнятого Верховною Радою України Закону 

України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” від 21 

лютого 2014 року № 742-VII, яким було відновлено дію Закону України “Про 

внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222- IV, 

тобто конституційної реформи 2004 року, та Закону України “Про внесення 

змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних 

депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради 

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів” від 1 лютого 2011 року № 2952- VI.

Прихід політичної опозиції до влади в результаті масових акцій протесту 

і зміну у зв’язку з цим Конституції України у лютому 2014 року, що 

відбулися у невизначений Конституцією України спосіб, дисертант розглядає 

в контексті альтернативи “революція -  державний переворот”, наводячи 

аргументи на користь кожного із варіантів її розв’язання, але уникаючи 

власної визначеності з цього питання (с.242-245). У зв’язку з цим маємо до
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дисертанта третє зауваження-запитання щодо його авторської позиції з цього 

питання. Якої він думки про оптимальну логіку врегулювання кризи 

державності? Яким чином мають діяти представницькі політичні органи у 

разі, якщо виникає ситуація, врегулювання якої нормативним шляхом 

законодавець не передбачив?

Загалом оцінюючи дисертаційне дослідження В.В.Колюха, маємо 

зазначити, що воно виконане на високому методологічному, теоретичному і 

правовому рівні, містить конкретні висновки-рекомендації про вже здійснене 

і можливе в перспективі реформування Конституції України. Текст 

дисертації написано грамотною українською мовою, легко читається, 

матеріал викладається у логічній послідовності, зі всебічною — логічною, 

теоретичною, правовою, фактологічною аргументацією.

Основні наукові результати дисертації з достатньою повнотою 

відображено в індивідуальній монографії обсягом 17 друкованих аркушів та 

31 науковій статті, з яких: 15 статей опубліковано у фахових виданнях 

України, у тому числі 5 статей -  у виданнях, що включені до міжнародних 

наукометричних баз; 6 статей опубліковано у наукових періодичних 

виданнях інших держав з напряму, за яким підготовлено дисертацію; 10 

статей опубліковано у наукових виданнях України, які додатково 

відображають наукові результати дисертації. Наукові результати дисертації 

апробовано на наукових конференціях, про що свідчать, зокрема, 7 

опублікованих тез виступів дисертанта.

У зв’язку з публікаціями маємо є ще одне запитання до оформлення 

дисертації. Наскільки виправданою є докладна рубрикація списку публікацій 

із зазначенням тих із них, які «відображають основні результати дисертації», 

а також тих, що відповідають «напряму, за яким підготовлено дисертацію» і 

«додатково відображають наукові результати дисертації»?

Зміст автореферату й основних положень дисертації є ідентичним.

Загальний висновок є наступним. Дисертація В.В.Колюха “Сучасний 

конституційний процес в Україні (політологічний аналіз)” є завершеною
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працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що в 

сукупності вирішують конкретну наукову задачу -  розкриття об’єктивних і 

суб’єктивних чинників та змісту сучасного конституційного процесу в 

Україні -  в галузі політології, повністю відповідає вимогам пунктів 10, 12, 13 

Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, а її автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора політичних наук за 

спеціальністю 23.00.02 -  політичні інститути та процеси.

Доктор політичних наук, 
старший науковий співробітник, 
керівник Центру досліджень проблем 
Російської Федерації Національного

Підпис М. М. Розумного засвідчую.

інституту стратегічних досліджень М.М.Розумний
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