
ВІДГУК 
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«Об'єктивність права: теоретико-прикладні засади» 

на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
зі спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; 

історіяполітичних і правових учень 

Актуальність теми, яка обрана для дисертаційного 

дослідження,зумовлена як сучасними процесами соціального, державного і 

правового розвитку людства, різних цивілізацій та окремих країн, зокрема 

України, так і проблемами їх науковогоосмислення. 

Глобалізація, що передбачає інтеграцію країн світу та утворення 

загального для них економічного, політичного, правового, культурного та 

інформаційного простору, впливає на основні сфери суспільного життя 

кожної країни, з одного боку, сприяє розширенню міжнародного 

співробітництва, зростанню впливу міжнародних інституцій, активізації 

участі країн у вирішенні загальнолюдських справ, а з іншого -веде до 

подальшої диференціації країн за рівнем їх соціального розвитку та 

результатами міжнародного розподілу праці, виникнення різного роду 

конфліктів, визнання країнами необхідності збереження національної та 

культурної своєрідності, а тим самим сприяє їх регіоналізації та локалізації. 

Такими ж неоднозначними за своїми наслідками є прояви глобалізації у 

сфері права, де поряд з інтеграцією та уніфікацією окремих правових 

інститутів та норм, гармонізацією національних законодавств, 

імплементацією загальновизнаних норм і принципів міжнародного права, 

конвергенцією національних правових систем тощо, нагальною стає 

проблема й виокремлення і забезпечення самобутності національного 

правового розвитку. 

На стан та перспективи наукового пізнання цих процесів впливає 

сучасна трансформація науки, соціально-гуманітарних наук, юридичної 

науки зокрема. У другій половині XX - початку XXI ст.. відбулося 

переосмислення місця та значення науки, наукових знань таметодології їх 
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отримання, організації, здійснення та фінансування наукових 

досліджень,міжнародного наукового співробітництва та визнання наукових 

здобутків і таке інше.Ці умови впливають на сучасні юридичні наукові 

дослідження, а тому навіть традиційні для юридичної науки проблеми 

набувають нового «забарвлення» у їх розв'язанні. 

До однієї із них слід віднести й проблему об'єктивності права, 

дослідження якої мають давню історію, здійснювали вченими різних країн і в 

різні часи, в межах різних наукових дисциплін та концепцій розуміння як 

права, так й об'єктивності. Власно тому осмислення об'єктивності права 

потребує пошуку та розробки нової концептуалізації, яка відповідає 

сучасному стану розвитку правової реальності та юридичної науки, базується 

на досягненнях не тільки вітчизняної юридичної науки, але й враховує 

науковий і практичний досвід правового розвитку інших країн, є адекватною 

сучасним процесам глобалізації та диференціації правового світу. 

Підтвердженням актуальності теоретичного осмислення об'єктивності 

права є відповідність тематики дисертації Пріоритетним напрямам розвитку 

правової науки на 2011-2015 рр., затвердженим постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 24 вересня 2010 року №14-

10 (зі змінами, внесеними Постановою Загальних зборів № 4-12 від 

05.03.2012р.), а також таким напрямам наукових досліджень Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН України як: «Проблеми 

праворозуміння в контексті реалізації права в умовах демократичного 

розвитку» (номер державної реєстрації 0110Ш03731); «Актуальні 

конституційні проблеми організації державної влади в Україні» (номер 

державної реєстрації 0108Ш01827); «Проблеми теорії конституційного права 

України» (номер державної реєстрації 0110Ш02174). 

Розробка авторської теоретичної концептуалізації об'єктивності права, 

її високий науковий рівень, обґрунтованість, новизна багато в чому 

зумовлені обранням адекватних темі дисертації об'єкту і предмету, 

оптимальним визначенням мети і завдань дослідження, їх методологічно 
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забезпеченою реалізацією та послідовним втіленням в структурі та тексті 

дисертації. Так, основною метою дослідження є з'ясування феномена права в 

аспекті об'єктивності його призначення, функціонування та соціальної 

цінності для суспільства, людини й держави, яка достатньо коректно 

конкретизована у завданнях дисертації, які передбачали: аналіз наукових 

джерел і стану теоретичної розробки проблеми об'єктивності права, 

з'ясування й формулювання теоретико-методологічних підходів до 

розв'язання вказаної проблеми;визначення змісту категорії «об'єктивність» у 

контексті наявних підходів до праворозуміння;виявлення специфіки прояву 

об'єктивності щодо права, розробку поняття «об'єктивність 

права»;осмислення взаємозв'язку права і держави у їх взаємодії на засадах 

об'єктивності права;з'ясування поняття правової істини у співвідношенні 

з поняттям об'єктивності права; конструювання понять змісту і форми в 

праві в контексті його об'єктивності тощо. 

Поставлені автором мета і завдання дослідження реалізовані в 

дисертації у відповідності з встановленими вимогами до кваліфікаційних 

робот такого рівня, характеризуютьсяконцептуальністю та 

комплексністюрозв'язання проблеми об'єктивності права,адекватною 

методологією, обґрунтованістю авторських положень та висновків, 

послідовністю описання результатів дослідження, використанням 

відповідних філософських засад, гармонічним поєднанням теоретичних і 

емпіричних аспектів, орієнтацією на вирішення проблем правової практики і 

таке інше. 

До ключових проблем теоретичного дослідження об'єктивності 

права, якірозв'язанів дисертації, якщо їх розглядати за структурою 

дисертації, слід віднести такі. 

Аналіз ґенези ідеї об'єктивності права та стану її сучасного наукового 

осмислення, за результатами якого виокремлено дві історичні тенденції 

розвитку розуміння права (апологізація одного типу праворозуміння чи 

визнання рівноправності різних підходів до його інтерпретації), визначено 
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значення різних типів праворозуміння для розв'язання проблем об'єктивності 

права, зроблено висновок про значення методології для пізнання як права, 

так й об'єктивності, показана варіативність тлумачення останньої в 

залежності від контексту її використання в наукових дослідженнях, зокрема 

юридичних, а в результаті сформульовано та обґрунтовано авторське 

положення про необхідність «єдиного універсального визначення поняття 

права як для теорії, так і для практики, його емпіричного і теоретичного 

пізнання, у тому числі методом сходження від абстрактного до конкретного» 

розгортання на його основі такої властивості права як об'єктивність (С. 11 

автореферату, С. 40-43дисертації). 

Така наукова позиція автора зумовила доцільність подальшого 

осмислення проблем плюралізму праворозуміння, його ґенези, особливостей 

інтерпретації природи об'єктивного і суб'єктивного в межах модернізованого 

нормативістсько-етатиського підходу, традиційного і нетрадиційного 

соціологічного правознавства, постнекласичного праворозуміння, 

лібертарно-юридичної концепції права, «соціократичної» правової доктрини, 

теорії інтегративної юриспруденції (С. 12 автореферату, С. 48-57дисертації). 

На основі філософського розв'язання проблеми необхідності і свободи 

осмислено феномен дуалізму в праворозумінні як протиставлення 

природного і позитивного права, божественного і людського права, права і 

закону, офіційного права і традиції, обґрунтовано важливе для подальшої 

авторської концептуалізації об'єктивності права положень про те, що 

«поняття природного й позитивного права виникли в своїй єдності та 

протиріччі як взаємообумовлені й визначаються тільки у взаємному 

співвідношенні» (С. 12 автореферату, С. 54 дисертації), а також 

діалектичність об'єктивного і суб'єктивного в праві, антропологічність його 

природи (С. 13 автореферату, С. 60- 69 дисертації). 

Соціальна зумовленість і «людська» насиченість права (національного, 

міжнародного, природного, позитивного приватного і публічного) зумовлює 

необхідність, за думкою автора, дослідження його об'єктивності в контексті 
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взаємозв'язків права з мораллю, звичаями, корпоративними і релігійними 

нормами, іншими соціальними регуляторами, взаємозалежностей з 

державою, народом, іншими соціальними суб'єктами та в різних сферах 

суспільного життя (С. 13 автореферату, С. 70- 80 дисертації), що надає 

можливість навести додаткові обґрунтування щодо особливої об'єктивності 

права як ідеальної або духовної об'єктивності на відміну від природної чи 

матеріальної об'єктивності, сформулювати авторське визначення поняття 

об'єктивності права як його властивості«існувати в певних часово-

просторових координатах незалежно від свідомості й волі індивіда в якості 

ідеальної реальності, що як одна з нормативних підсистем культури і форм 

суспільної свідомості визначає його поведінку» (С. 14 автореферату, С. 85 

дисертації). 

Значне місце в тексті дисертації займає описання результатів 

дослідження об'єктивної взаємозумовленості права і держави. Хоча 

авторська позиція у вирішенні цього питання є в окремих аспектах 

дискусійною, проте є спробою осмислення цієї традиційної для загальної 

теорії держави і права проблеми через призмусаме об'єктивності права, в 

контексті авторської інтерпретації об'єктивності, дуалізму природного і 

позитивного права, соціальної зумовленості і функціонального призначення 

права і держави тощо. 

На підставі аналізу плюралістичності державорозуміння, загального та 

відмінного в різних концепціях і теоріях держави, автор наголошує на 

необхідності і доцільності поняття держави кореспондентувати з поняттям 

права, характеризувати державу саме як політико-правову організацію 

публічної влади, як державно-організоване на основі права суспільство 

(населення, народ, диференціонувати функціональне і суб'єктне розуміння 

держави, констатуючи відмінності між правом і державою у їх сутності, 

властивостях, функціях, прагне виявити загальне між ними у їх належності 

до соціальної реальності, сфери людської культури тощо, а в підсумку 

формулює висновок, що «держава як феномен культури належить до сфери 
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«ідеального» і тому є об'єктивним явищем у тому самому сенсі, що й право. 

Через це взаємодія держави і права відбувається ... як відношення двох 

об'єктивних феноменів, особливою природою яких визначається характер їх 

взаємодії», в якому «держава виступає як фактор визначення юридичної 

форми права, а право як фактор визначення нормативного способу 

формування та функціонування держави» (С. 15-16 автореферату, С. 104-110 

дисертації). 

Подальша деталізація авторської інтерпретації об'єктивної 

взаємозумовленості права і держави здійснюється в процесі осмислення 

«одержавлення» права як детермінанти праворозуміння. Так, на основі 

конструктивної критики тих наукових доктрин, в яких право розглядається як 

залежне від держави, визнається державна монополія на право, 

використовуючи поняття «правового закону», сучасне бачення 

співвідношення права і законодавства, автор, навпаки, об'єктивність держави 

ставить в залежність від об'єктивності права, наводить додаткові 

обґрунтування положенню про те, що «право визначає й закріплює структуру 

держави, її форми правління, принципи організації, межі здійснення 

повноважень і діяльності органів публічної влади, їх функціонування 

в суспільстві, стосунки з громадянами, їх об'єднаннями, а також з іншими 

державами та міжнародними організаціями»(С. 16-17 автореферату, С. 113-

121 дисертації). 

Теоретичні положення авторської концепції об'єктивності права було 

використано й для критичного осмислення правової організації публічної 

влади в Україні в сучасний період, зокрема в площинах закріплення 

принципу поділу влади в Конституції України та його реалізації в процесі 

здійснення державних реформ, надмірної нормотворчої активності органів 

виконавчої влади, проблем забезпечення незалежності судової влади, 

діяльності Конституційного Суду України, практики зупинення Президентом 

України дії актів Кабінету Міністрів України і таке інше, а також 
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формулювання деяких рекомендацій практичного спрямування (С. 17-18 

автореферату, С. 126- 148 дисертації). 

Проявом послідовного розкриття та обґрунтування запропонованої в 

дисертації концепції об'єктивності права є й підрозділ 2.4, в якому 

аналізуються взаємовідношення і взаємодія права і держави з іншими 

соціальними явищами, здійснюється пошук оптимальних варіантів правового 

регулювання різних сфер суспільного життя, через відмінність об'єктивності 

права і держави у порівнянні з їх обумовленістю економічними, політичними 

та іншими відносинами наводяться додаткові аргументи щодо їх «особливої 

об'єктивності» (С. 19-20 автореферату, С. 148-165 дисертації). 

Іншою ключовою проблемою інтерпретації об'єктивності права, 

варіант розв'язання якої міститься в дисертації, є проблема співвідношення 

об'єктивності права та істини. Автор критикуючи та дистанціюючись від 

наукових точок зору, в яких істина в праві розглядається як іманентна 

властивість правової норми, або істина в праві пов'язується з відповідністю 

його норм державній волі, чи істина в праві загалом не вважається 

проблемою права і правознавства та інших подібних, а також підкреслюючи, 

що проблема співвідношення істини та об'єктивності права є недостатньо 

дослідженою, визначає істину як одну з ключових засад об'єктивності права, 

обґрунтовує залежність інтерпретацій істинності права та істини в праві, їх 

критеріїв від певного типу праворозуміння, наголошує на тісному зв'язку 

істинності права з істинністю знання права (С. 19-20 автореферату, С. 171-

187 дисертації). 

Остання теза певною мірою є стрижньовою для дисертації і 

осмислювалася в різних варіаціях та в різних контекстах, проте найбільше 

уваги їй приділенов підрозділах 3.2. «Емпіричні форми прояву об'єктивності 

права в аспекті істинності» та 3.3 «Встановлення істини у законодавстві та 

правозастосовній діяльності». Підкреслюючи взаємозв'язокемпіричного і 

теоретичного пізнання права, а також пізнання права і буття права як 

об'єктивної реальності, автор розглядає поняття «емпірична основа науки 
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загальна теорія права», «емпірично представлене право», прояви права як 

фрагменти об'єктивногобуття права у їх зв'язку з економічними, 

політичними, екологічними та іншими соціальними явищами, особливості 

емпіричних правових фактів, природу правового і протиправного, а також 

питання доцільності віднесення до емпіричних форм прояву об'єктивності 

права історичних пам'яток права, художніх та мистецьких творів та інших, 

якщо так можна сказати, об'єктивованих різним чином образів права. 

Проведений аналіз надав можливість сформулювати низку важливих для 

авторського концептуального бачення об'єктивності права та його істинності 

положень щодо можливості визначення конкретних емпіричних форм прояву 

природного права лише у взаємодії природного і позитивного права, місця й 

ролі в пізнанні права науково-практичних коментарів нормативно-правових 

актів, їх об'єктивності та істинності (С. 22 автореферату, С. 194-195 

дисертації),інтерпретації предметів емпіричного і теоретичного пізнання 

права (С. 23 автореферату, С. 194- 211 дисертації), значення взаємозв'язку 

емпіричного і теоретичного пізнання права для встановлення істини у 

законодавстві і правозастосовній діяльності, впровадження в Україні 

міжнародно-правових стандартів та подальшого удосконалення правового 

регулювання взагалі, наявних проблем встановлення істинності нормативних 

положень Конституції України, їх офіційного тлумачення Конституційним 

Судом України тощо (С. 23-24 автореферату, С. 212-224 дисертації). 

Не можна оминути увагою й результати осмислення проблем 

істинності та об'єктивності природного права, які доповнюють положення 

про можливість визначення конкретних емпіричних форм прояву природного 

права лише у взаємодії природного і позитивного права висновками про те, 

що в «дійсності існує єдине право, а природне і позитивне є теоретичним 

вираженням прояву його змісту і форми», «у практичному сенсі важливого 

значення набувають процеси об'єктивації природного права - форми прямого 

та опосередкованого впливу та проникнення природного права у правове 
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регулювання суспільних відносин» (С. 24-25 автореферату, С. 224-258 

дисертації). 

Окремим, але взаємопов'язаним з іншими, напрямом дослідження є 

осмислення теоретичних і практичних проблем форм, джерел і структури 

права, за результати якого сформульовано низку положень та висновків. Так, 

автор наполягає на тому, що ототожнення категорій «форма» права та 

«джерела» права призводить до протиставлення змісту права його формі, про 

що у практиці законотворення свідчить про надання переваг викладенню 

змісту перед опрацюванням його форми», наводить додаткові аргументи 

щодо розрізнення понять «джерело права» і «витоки права»,підкреслює, що 

«категорія «джерела права», має своє функціональне призначення в процесі 

формування права та охоплює дію внутрішніх і зовнішніх факторів, що 

зумовлюють зміст права, належні йому форму, структуру, межі предмету дії 

та функціонування в суспільстві», формулює висновок про те, що не 

нормативно-правові акти є джерелом права, а, навпаки, право та Конституція 

і закони України як акти вищої юридичної сили є їх джерелом (С. 25-26 

автореферату, С. 287- 288 дисертації), а також обґрунтовано стверджує «що 

формі права, як і його змісту, притаманна своя структура, організація і 

композиція її елементів», інтерпретує форму права як спосіб організації 

змісту права та його зовнішнього виявлення (об'єктивації). 

Акцентуючи в подальшому увагу на діалектичності внутрішнього і 

зовнішнього у праві автор наполягає на тому, що, на відміну від традиційних 

уявлень про внутрішню та зовнішню форми права, форма права в контексті 

його об'єктивності є єдиною «з точки зору її внутрішньої та зовнішньої 

рефлексії - тобто внутрішньої оберненості (спрямованості) вказаної форми 

на організацію змісту права у вигляді системи правових норм 

та забезпечення цієї організації через зовнішню діяльність, тобто 

об'єктивацію або вираження змісту у вигляді правових актів (С. 27 

автореферату, С. 345 дисертації). 
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Авторська концепція об'єктивності права зумовила й можливість 

надати нових «обрисів» й такій фундаментальній проблемі загальної теорії 

права як структура права, зокрема, виявленню недоліків і обмеженості 

галузевої структури права, акцентуації значення зв'язків правових норм та 

цілісності права, тлумаченню форми права як єдності внутрішнього і 

зовнішнього, де «соціальна справедливість, свобода, рівність є 

основоположними внутрішніми елементами структури права, а правові 

принципи і норми - їх об'єктивацією, юридичним вираженням, тобто 

зовнішнім» (С. 28 автореферату, С. 349 дисертації). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Результати дисертаційного дослідження Євграфової С.П. є 

обґрунтованими, оскільки вони отримані завдяки використанню наукових 

джерел, досить значної емпіричної та нормативно-правової базі дослідження, 

адекватних методів наукового пошуку. Зокрема: 

- джерельну базу дисертації складають 490 наукових праць, різних 

правових документів як вітчизняних та міжнародно-правових, а також 

зарубіжних країн; 

- емпірична база дисертації охоплює реалії як сучасних правових 

процесів, так й відповідну правову практику України, інших країн, 

міжнародних організацій тощо. 

Достовірність та наукова новизна. Положення, результати та 

висновки, які виносяться на захист, відзначаються достовірністю та 

науковою новизною, яка полягає в тому, що дисертація є першим у 

вітчизняній юридичній науці комплексним і міждисциплінарним 

дослідженням об'єктивності права в її теоретичному вимірі. Наукова новизна 

одержаних результатів дослідження адекватно сформульована у вступі до 

дисертації, належним чином конкретизована та обґрунтована у її тексті, 

узагальнена у висновках. 
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Дискусійні питання та зауваження.Зважаючияк на складність теми 

дисертації, міждисциплінарність та багатоаспектність проблематики та 

варіативність шляхів її розв'язання, так і на належний рівень здійсненого 

дослідження, слід зазначити, що у тексті дисертації та автореферату, як й у 

будь-який змістовно насиченій та методологічно навантаженій науковій 

праці, викладено окремі положення, що потребують уточнень і роз'яснень 

проблемного і термінологічного характеру, або додаткового обґрунтування 

чи недостатньо чітко сформульовані, і можуть слугувати підґрунтям для 

дискусії під час захисту дисертації: 

1. Спираючись на те, що проблема об'єктивного і суб'єктивного є й 

досі актуальною не тільки для загальної теорії держави та права, а й 

філософії права, інших соціально-гуманітарних наук, а також на те, що автор 

неодноразово підкреслювала значення філософських та методологічних 

аспектів осмислення об'єктивності права, звертає на себе увагу недостатність 

і «штучне» обмеження описання філософських засад, методологічних 

підходів та методів пізнання предмету дослідження в тексті дисертації. 

По-перше, для докторської дисертації, з одного боку, і для осмислення 

такої фундаментальної проблеми загальної теорії держави і права - з іншого, 

явно недостатньо тільки їх описання у вступі до дисертації і підрозділі 1.1. 

«Теоретико-методологічні питання дослідження об'єктивності права», 

частина тексту якого присвячена ще й аналізу праць вчених щодо право 

розуміння, бібліографії теоретичного конструювання об'єктивності права, 

хоча більш детально ці питання розглянутої підрозділі 1.2. «Доктринальні 

інтерпретації права в контексті його об'єктивності». 

По-друге, у відповідній частині вступу до дисертації, де автор прагнула 

систематизовано описати наукові методи, що буловикористано, та окреслити 

результати їх реалізації, поза її межами залишилися такі філософсько-правові 

засади та відповідні їх підходи як аксіологічні, феноменологічні, 

антропологічні, гносеологічні та деякі інші, хоча, якщо судити за текстом 

дисертації їх було використано для пізнання правових цінностей, феномену 
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права, співвідношення теоретичного і емпіричного пізнання об'єктивності 

права, місця та ролі людини у сфері права і таке інше. 

По трете, у згаданому вище підрозділі автор підкреслює, що для 

«забезпечення істинного дослідження права є достатньо пізнавальних 

засобів: світоглядні підходи, загальнонаукові та спеціально-наукові методи», 

і які в дослідженні використано, але не деталізовано і не обґрунтовано їх 

авторську інтерпретацію, щодо якої можна отримати відповідні уявлення в 

тільки контексті дисертації. 

По-четверте, окрім зазначених у цій частині вступу, було використано 

й функціональний метод у дослідженні функцій природного права, форми 

права, Президента України тощо, а також такі методи раціонального пізнання 

як аналіз, синтез, індукція, дедукція та інші. Герменевтичний метод 

використовувався не тільки при інтерпретації текстів нормативно-правових 

актів, рішень органу конституційної юрисдикції, міжнародно-правових актів 

тощо, як зазначено у вступі, але й наукових текстів і не тільки текстів. 

2. Підтримуючи автора у її прагненні дослідити об'єктивність права та 

інші питання, що осмислювалися у дослідженні, на підставі власної позиції 

щодо плюралізму праворозуміння та необхідності формування єдиної 

методології пізнання права, єдиного розуміння природи права та єдиного 

поняття права, не можна не визнати того що така позиція є дискусійною, її 

авторські формулювання, в окремих випадках, не узгоджуються з 

результатами і контекстом власного дослідження. Так, своє бачення єдиного 

поняття права, автор будує на єдності і взаємодії природного і позитивного 

права, наголошуючи, що, поміж інших типів праворозуміння, воно є 

найбільш адекватним для осмислення об'єктивності права, але є не менше 

підстав вважати, зокремав площині авторської інтерпретації об'єктивності 

права, доцільним використання близької до позиції автора онтологічної 

концепції права австрійського вченого Р. Марчича або соціологічної 

юриспруденції, чи теорій реального права, суддівського права, інтегративної 

юриспруденції та деяких інших. 
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Більш того, наукова дискусія щодо праворозуміння тривала в 

минулому і триває в сучасності, визнається, що у світовій і вітчизняній 

юридичній науці і правовій практиці й на сьогодніне склалися умови для 

формулювання і загального визнання єдиного розуміння права в різних 

країнах і цивілізаціях. Зазначене не підвергає сумніву доцільність авторської 

позиції, але орієнтує на те, що в дисертації треба було визначити предметні, 

часові, просторові межі її формування ї застосування. 

3. Схвально відносячись до введення в поле дослідження проблем 

держави і її розуміння, подібне можна зазначити й стосовно викладених в 

дисертації положень щодо державорозуміння, авторських інтерпретацій 

держави та її об'єктивності, об'єктивності взаємодій права і держави. 

Додаткового обгрунтування та конкретизації потребує авторське розуміння 

держави як політико-правової організації публічної влади в суспільстві чи як 

державно-організоване на основі права суспільство (населення, народ) (С. 14 

автореферату), оскільки незрозумілими залишаються: бачення публічної 

влади тільки як державної чи ще й як муніципальної, змістовне наповнення 

поняття «державно-організоване на основі права суспільство»; варіанти 

пов'язаності держави правом і яким правом, якщо навіть в авторській 

інтерпретації «позитивне право може виявитися не правом, а природне право 

може перебувати поза сферою чинності позитивного»(С. 14 автореферату, 

С І 0 6 дисертації); тлумачення юридичної форми права щодо якої держава 

виступає як фактор її визначення; підстави і особливості виокремлення 

спільного між правом і державою через їх віднесеність до сфери культурні 

деякі інші. 

4. Обравши, сформулювавши і обґрунтувавши, якщо можна так 

сказати, інструментальне розуміння права для реалізації мети дослідження, 

про що мова йшлася вище, автор зосередилися на осмисленні проблем 

об'єктивності як діалектичної єдності природного і позитивного права, а в 

останньому - переважно правових норм та нормативно-правових актів і лише 

в окремих аспектах торкаючись проблем об'єктивності інших проявів права 
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та їх об'єктивності, між тим, як здається, не менше ніж норми права і 

нормативно-правові акти на своєрідну об'єктивність можуть претендувати й 

інші правові явища - правові відносини, юридичні факти, правозастосовні 

акти, суб'єктивні права та юридичні обов'язки, акти їх реалізації, законні 

інтереси, правова поведінка, правовий статус суб'єктів права, правопорядок 

та інші, в яких, а не тільки в правових нормах і принципах як стверджується 

в дисертації, об'єктивуються такі основоположні внутрішні елементи 

структури права як справедливість, свобода і рівність (С. 28 автореферату). 

У зв'язку з чим, в процесі наукової дискусії, доцільною була б конкретизація 

позиції автора стосовно окреслених питань. 

5. Дещо спрощеним та такими, що потребує додаткової аргументації та 

корегування, видаються положення автора щодо об'єктивності та істинності 

актів тлумачення, зокрема, науково-практичних коментарів нормативно-

правових актів та необхідності запровадження відповідного механізму 

контролю за їх виданням (С. 22 автореферату, С. 195 дисертації). По-перше, 

враховуючи авторську концепцію об'єктивності права, це питання було 

доцільно розглядати в контексті їх істинності. По-друге, ці науково-

практичні коментарі, на відміну від офіційних актів тлумачення правових 

норм, не є обов'язковими, відбивають позицію авторів, забезпечуються їх 

професійним авторитетом, окрім того проходять стандартну процедуру 

рекомендації до публікації та рецензування. Так само і для актів офіційного 

тлумачення правових норм існують різноманітні механізми їх експертизи. А 

тому виникає питання, які існують недоліки цих процедур і механізмів і 

конкретного пропонує автор для їх усунення, чи мається на увазі щось інше? 

6. Є певні сумніви щодо виваженості осмислення буття права і його 

об'єктивності через емпіричні форми прояву об'єктивності права з 

використанням конструкції емпіричні правові факти (підрозділ 3.2), оскільки 

за логікою дослідження і формулюванням його назви та предмету слід було 

очікувати, що мова повинна була б йти про факти правової дійсності або 

факти чи прояви безпосереднього буття права, саме їх об'єктивність та 
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істинність, а не про наукові емпіричні факти, а якщо казати про пізнання цих 

фактів правової дійсності, то знову вони пізнаються не тільки в процесі 

наукових досліджень, але й в нормотворчій та правозастосовній практиці, 

безпосередньо в правореалізації і не тільки вченими, а всіма суб'єктами 

права, а істинність такого пізнання є різною. 

Проте зазначенні вище положення зумовлені складністю та 

своєрідністю предмету дослідження, його теоретичного осмислення, 

стосуються переважно аспектів обґрунтування та формулювання авторських 

положень та висновків, мають здебільшого дискусійний характер, 

відображають наявність інших підходів, ніж обрані автором, і не впливають 

на позитивну оцінку дисертації. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. 

Дослідженняоб'єктивності праваяк 

кваліфікаційнанауковапрацяміститьвирішенняважливих та актуальних для 

сьогоденнянауковихзавдань, концептуалізує та заповнює низку прогалин, які 

існували в загальній теорії права. Одержані автором дисертації результати 

можуть бути використані: 

- у сфері нормотворчості та правозастосування в процесі правового 

забезпечення формування та реалізації права України; 

- у науково-дослідній сфері для подальшихтеоретичних, галузевих і 

прикладних досліджень проблемоб'єктивності, істинності права, його 

структури, форм тощо; 

- у навчальному процесі при викладанні та підготовці навчально-

методичних матеріалів ізфілософії права, теорії держави і права та інших 

навчальних дисциплін, викладанні відповідних навчальних курсів у вищих 

навчальних закладах України; 

- у правовиховній роботі з метою підвищення рівня правосвідомості та 

правової культури населення. 

Апробація результатів дисертації. 
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Основні положення дисертації обговорено на засіданнях відділу теорії 

держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України,з необхідною повнотою та адекватно викладеноу 43 наукових 

працях, зокрема: у двох індивідуальних монографіях, 26 статтях у наукових 

фахових виданнях України, у тому числі у виданнях, що включені до 

міжнародних науково-метричних баз даних, та періодичних видання інших 

держав з юридичних наук, 5 наукових публікаціях, що додатково 

висвітлюють результати дослідження, 10 тезах наукових доповідей та 

повідомлень на наукових і науково-практичних конференціях і круглих 

столах. 

Оформлення дисертації, її структура та обсяг. 

Дисертація та її автореферат дають адекватне уявлення щодо змісту 

дослідження, написані літературною мовою, що значною мірою компенсує 

деякістилістичні, орфографічні й технічні погрішності тексту дисертації. 

Обрана логіка дослідження зумовила відповідну побудову дисертації, 

яка складається із вступу, чотирьох розділів, що поділяються на п'ятнадцять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (490 найменувань на 42 

сторінках), додатків (на 2 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 

448 сторінок, основний текст - 404 сторінки. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеність у цілому. 

Дисертація «Об'єктивність права: теоретико-прикладні засади» є 

цілісним та завершеним теоретичнимдослідженням актуальних, науково і 

практично значущих проблем об'єктивності права, в якому вперше у 

вітчизняній юридичній науці виокремлено, обґрунтовано та 

концептуалізовано засади наукового осмислення об'єктивності права, яке 

відповідає сучасному етапу розвитку юридичної науки і в якому окреслено 

проблемне поле нових напрямів юридичних наукових досліджень. 

Не підлягає сумніву новизна, достовірність та обґрунтованість 

основних результатів дослідження, які забезпеченонеобхідною джерельною 

базою та застосуванням адекватної методології. 
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Висновок. 

Дисертація за предметом дослідження, його завданнями, методологією, 

змістом та висновками відповідає спеціальності 12.00.01 - теорія та історія 

держави і права; історія політичних і правових учень, а положення, які 

викладені в дисертації та мають елементи новизни, розроблені автором 

особисто. 

Таким чином, дисертація «Об'єктивність права: теоретико-прикладні 

засади» відповідає вимогам пп.9, 10, 12, 13, 14 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 липня 2013 р. № 567, із змінами внесеними згідно з Постановою 

КМУ№ 656 від 19.08.2015, а Єлизавета Павлівна Євграфовазаслуговує на 

присудження їй наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 

12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень. 

Офіційний опонент, 
доктор юридичних наук, професор, 

20травня 2016 р. 

професор кафедри теорії держави і правжр 
Національноїакадемії внутрішніх спраж*"^ 

.Д. Тихомиров 
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