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Дисертаційне дослідження І.А. Артюшенка є актуальним, необхідним, 

має наукове, практичне, світоглядне значення. Сьогодні, його цінність полягає 

передусім у тому, що привертає суспільну увагу до проблеми зміцнення засад 

української державності, розвитку національних традицій парламентаризму і 

конституціоналізму. Робота вирізняється новизною, оскільки, є вдалою 

спробою вивчення широкого комплексу суспільно-політичних умов 

функціонування Верховної Ради України в означених хронологічних рамках. 

Дослідник ставив своїм завданням визначити наслідки проявів корупції 

у чинній партійній системі, при формуванні вищого законодавчого органу, 

з'ясувати низку соціально-економічних обставин, що впливали на діяльність 

його керівних органів, розкрити політичний фактор у діяльності фінансово-

промислових груп, оцінити антикорупційну діяльність народних депутатів, 

показати наслідки тіньового лобізму в законотворенні та суспільне значення 

ухвалених антикорупційних законів тощо. 

Дослідження проведено на високому теоретичному рівні. У ньому 

порушується низка наукових проблем, котрі допомагають зрозуміти природу 

пострадянського суспільства, динаміку розвитку політичної системи і 

соціально-економічних процесів, характер вітчизняного досвіду 

парламентаризму. 

Структура дисертації не викликає застережень і дозволяє логічно і 

послідовно розкрити обрану тему, зосередити увагу на головних і 



принципових проблемах. Достовірність одержаних наукових результатів 

підтверджується комплексом використаних джерел. 

У Вступі дисертант обґрунтовує актуальність дослідження, чітко 

формулює мету і завдання, визначає предмет і об'єкт, встановлює хронологічні 

й територіальні межі дослідження, коректно описує новизну дослідження, 

його практичне значення і апробацію. 

У першому розділі дисертаційного дослідження проаналізовано ступінь 

наукового вивчення теми, охарактеризовано джерела, визначено та 

обґрунтовано методологічну основу роботи. Історіографічна база дослідження 

є вагомою і репрезентативною. Суттєво збагатили роботу документи 

почерпнуті дисертантом у вітчизняних архівосховищах, праці мемуарного 

характеру вітчизняних політиків, народних депутатів України, спогадів 

очевидців подій, статистично-довідкові видання. В дослідженні знайшли 

відображення й власні спогади дисертанта, який, як народний депутат 

України, працював у профільному комітеті з питань запобігання і протидії 

корупції, а також особисті теоретичні напрацювання низки законів України. 

Дисертант вміло застосував різноманітний спектр методів і принципів 

дослідження, як загальнонаукових, так, і спеціальних, які підкреслюють 

наукову новизну, цінність і оригінальність розглянутої нами роботи. 

В основному змісті роботи ( II-й, III-й, IV-й розділи) комплексно 

досліджено низку аспектів, які охоплюють досліджувану проблему. 

Другий розділ дисертації присвячений суспільно-політичним і соціально 

економічним умовам інституалізації Верховної Ради України. У першому 

підрозділі, дисертант зробив спробу комплексного розгляду ролі політичних 

партій у формуванні Верховної Ради України. 

Опираючись на достовірні джерельні матеріали, мемуарну літературу, 

теоретичні набутки попередників автор повно показав низку аспектів 

функціонування партійної системи України, з'ясував мотиви потрапляння у 

партії великого бізнесу, а також, розкрив особливості внутрішньої організації 

партій, умов їх участі у виборах народних депутатів, способів парламентської 



діяльності. Справедливим є твердження дисертанта в тому, що, для більшості 

партій властивою була внутрішньосистемна корупція, яка мала низку проявів, 

а також в тому, що корумповані партії не могли виконувати повноцінної ролі 

в українському суспільстві. 

У другому підрозділі повно розкрито проблемні питання виборів 

народних депутатів, зокрема, при складанні виборчих списків, формуванні 

виборчих блоків, процедурах акумулювання фінансових ресурсів партіями, 

виборчими блоками і окремими політиками. 

Дисертант презентабельно розглянув комплекс технологічних нюансів 

політичної боротьби за владу в Україні, а також показав наслідки корупції для 

її здобуття окремими суб'єктами виборчого процесу та потрапляння їх до 

вищого законодавчого органу влади. 

В зазначеній частині роботи відображено шляхи набуття законодавчої 

легітимності фінансово-промисловими групами, способи потрапляння до 

Верховної Ради представників тіньової економіки. 

Третій розділ «Місце соціально-економічних факторів у виконанні 

Верховною Радою України повноважень», стосується з'ясування обставин 

організації роботи парламенту та законотворчого процесу. 

Дисертант аргументовано проілюстрував зміни у діяльності фракцій і 

груп, керівних органів парламенту, цілком резонно показав труднощі в їх 

роботі, причини, які спричинили погіршення якості роботи органу влади, 

послаблення його представницької функції, і разом з тим, втрату суспільного 

авторитету. Знайшла відображення і розгорнута характеристика вітчизняних 

особливостей процесу коаліційного структурування Верховної Ради України 

та наявності в ньому корупції. 

Дисертант вдало аналізує проблеми антикорупційної діяльності 

народних депутатів України, особливості статусу народного депутата, умови 

потрапляння їх до парламенту, якісного складу та політичної культури. 

Виявлені аналітичні матеріали, власні спостереження дисертанта як народного 

депутата дозволили з'ясувати наслідки дії імперативного мандату, обставини 



формування корпоративної поведінки народних депутатів, зробити висновок 

щодо багатовимірності причетності їх до політичної корупції, постійне 

розширення сегменту порушеня норм етики, поведінки тощо. 

Вигідно позиціонує дану частину роботи розгляд ролі тіньового лобізму 

у законотворчому процесі. Висновок, що тіньова економічна лобістська 

діяльність у Верховній Раді України ставала породженням корупції є цілком 

резонним, і підтверджується дисертантом низкою фактів з діяльності ФПГ, 

представництва тіньової економіки, суспільних груп по просуванню власних 

інтересів у законотворчому процесі. 

Чільне місце в роботі знайшов розгляд суспільного значення ухвалених 

Верховною Радою України антикорупційних законів, а також, їх ролі у 

формуванні державної антикорупційної політики. Дисертант відстоює тезу, 

про труднощі розвитку процесу теоретичного напрацювання антикорупційних 

законів, а також, їх імплементацію у суспільну практику. 

У дисертації виокремлено деякі  законотворчі шляхи запобігання 

поширення корупції у окремих сферах українського суспільства. Дисертант 

досить аргументовано формулює судження щодо причин поширення корупції 

в повсякденному житті українців, в органах виконавчої і судової влади, а 

також, робить висновок про те, що, напрацьована Верховною Радою України 

законодавча база не могла повною мірою усунути передумови корупції, а лише 

окреслювали контури реформ у діяльності державних антикорупційних 

органів. 

Висновки дисертаційного дослідження сформульовані чітко, вони 

повною мірою відображають текст роботи, відповідають завданням 

дослідження. Слід відзначити якісне оформлення списку використаних 

джерел і літератури.  

Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності. У 

дисертаційному дослідженні Артюшенка І.А. «Умови та наслідки 

антикорупційної діяльності Верховної Ради України (1994-2018 рр.)» 

порушення норм академічної доброчесності не виявлено. 



Зауваження та дискусійні положення. Дисертаційне дослідження 

І.А. Артюшенка не позбавлене певних недоліків. По окремим положенням 

хотілося б висловити і деякі побажання: 

1. у роботі трапляються редакційні прогалини, русизми, орфографічні 

помилки; абревіатури: у тексті необхідно дотримуватись, або зазначення ім’я 

та прізвища, або ім’я, по батькові і прізвища; 

2. тема дисертаційної роботи «Умови та наслідки антикорупційної 

діяльності Верховної Ради України (1994-2018 рр.)», а мета дослідження – 

«вивчення деструктивної ролі корупції у формуванні і законодавчій діяльності 

Верховної Ради України другого - восьмого скликань». На нашу думку, тут є 

певна невідповідність, оскільки в меті головним акцентом є корупція, і акцент 

робиться на ній, то було б доцільно віддзеркалити це і в темі дисертації; 

3. у підрозділі 1.1. «Історіографія проблеми» відсутній чіткий критерій 

поділу літератури. Автор лише зазначає, що «це привертало увагу вітчизняних 

і зарубіжних дослідників», разом з тим, російські автори ідуть окремим 

блоком. Вважаємо, що доцільно було б за основу обрати сукупність 

публікацій, котрі було б поділено на «проблемну» і «теоретичну» 

історіографію, тоді вона б більш повно віддзеркалила загальний зміст 

дослідження; 

4. щодо термінології, зокрема «корупція». Дуже часто указана дефініція 

згадується в дисертації, але, немає пояснення ні наукового, ні авторського. 

Імовірно доцільно було б провести власний науково-методологічний аналіз 

еволюції поняття «корупція» як особливого соціокультурного явища; 

5. у дисертації здобувач виводить на перший план аналіз партії 

«Батьківщина» й партії «Регіонів» та їхнє «співробітництво» з фінансово-

промисловими групами, злочинними групами, чиновницьким апаратом тощо. 

Тож, практично поза увагою залишаються інші партії України періоду 1994-

2018 рр. Залучення до роботи архівних матеріалів дає можливість простежити 

діяльність і інших партій та персоналій. 
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