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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

 

доцента кафедри публічного управління та адміністрування Одеського 

національного університету харчових технологій, доктора наук з державного 

управління, доцента Мануілової Катерини Віталіївни на дисертацію 

Ковтун Юлії Євгеніївни за темою: «Оптимізація взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації » подану до захисту в спеціалізовану вчену раду 

Національного університету «Одеська політехніка» Міністерства освіти і 

науки України  на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування» 

 

1. Актуальність теми дисертації, зв’язок із науковими програмами, 

темами 

Актуальність обраної проблематики обумовлена передусім прагненням 

нашої держави створити політико-правові засади та організаційні 

передумови щодо належного функціонування системи органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації . 

У 2014 р. в Україні стартувала реформа децентралізації публічної 

влади, яка передбачає кардинальні перетворення у структурно-організаційній 

діяльності вітчизняних органів публічної влади, зокрема завдяки реформі в 

нашій державі було впроваджено новий перерозподіл функцій та  

започатковано пошук повноважень між органами державної влади та 
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місцевого самоврядування. Все це вимагає від уряду пошук шляхів 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації через утворення нормативно-

правового забезпечення, для підвищення ефективності функціонування 

публічної влади. Як вірно зазначено у дисертаційному дослідженні Ковтун  

Ю. Є. «Оптимізація публічного управління в Україні є вкрай необхідною. 

Разом з тим, безперечно, оптимізація повинна бути виваженою, виправданою 

з позиції практики, враховуючи зауваження та пропозиції» (с. 48). 

Проте, успішне впровадження реформи децентралізації неможливо без 

проведення ґрунтовного аналізу теоретико-методологічних і практичних 

аспектів процесу оптимізації взаємовідносин органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування на принципах децентралізації, визначення 

наявних проблемних питань у сфері взаємовідносин органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації, їх наукового 

осмислення, формулювання обґрунтованих пропозицій та рекомендацій 

стосовно імплементації позитивного європейського досвіду в нашу державу  

для реального підвищення ефективності виконання публічною владою 

покладених на неї завдань, повноважень і функцій; а також розробку 

механізмів щодо оптимізації взаємовідносин органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування в процесі впровадження засад реформи 

децентралізації. 

Підкреслимо, що виконання дисертації на кафедрі публічного 

управління публічного управління та регіоналістики Навчально-наукового 

інституту публічної служби та управління Національного університету 

«Одеська політехніка» - обумовило високу якість і ґрунтовність опрацювання 

порушеної у дисертації проблематики. 

Дисертаційне дослідження Ковтун Юлії Євгеніївни є фактично першою 

спробою у сучасній науці публічного управління та адміністрування 

ґрунтовно та фундаментально проаналізувати інструменти оптимізації 
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взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації.  

У процесі виконання дисертаційного дослідження, дисертанткою були 

використано чинне законодавство: Конституція України, законодавчі акти 

України, нормативно-правові акти зарубіжних країн, міжнародно-правові 

документи, теоретичні розробки науковців, які працюють у галузі 

державного управління, права, політології, законодавства ЄС та країн-членів 

ЄС., що сприяло глибині дослідження проблемних питань дисертації. 

Отже, актуальність дослідження проблеми оптимізації взаємовідносин 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації, виконане Ю. Є. Ковтун, зумовлена відсутністю комплексних 

монографічних наукових праць із зазначеної проблематики в науці 

публічного управління та адміністрування, необхідністю розкриття з 

наукових позицій публічного адміністрування.  

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Дисертаційне дослідження Ковтун Ю.Є. характеризується системним 

підходом щодо дослідження проблеми оптимізації взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації.  

У вступі авторкою досить кваліфіковано виявлено й обґрунтовано 

актуальність обраної тематики дослідження, вірно та чітко визначено об’єкт, 

предмет, мету, наукові завдання, ключові напрямки дослідження, всебічно 

проаналізовано наявну в науковому обігу літературу та схарактеризовано 

джерельну базу з тематики дисертації; розкрито наукову новизну дослідження 

і визначено практичне значення отриманих результатів дослідження; у 

дисертаційному дослідженні наведено дані щодо впровадження й апробації 

одержаних результатів, що дозволяє оцінити науково-понятійний апарат 

дисертації як достатньо обґрунтований і продуманий. 



4 

 

Дисертанткою залучено до дослідження та належним чином 

опрацьовано значну кількість європейських і вітчизняних нормативно-

правових актів, а також опрацьовано великий масив наукової й аналітичної 

літератури. Загальний обсяг використаних джерел у дисертаційному 

дослідженні складає 155 найменувань. Загалом джерельну базу 

дисертаційного дослідження можна вважати задовільною та достатньою для 

виконання наукової роботи рівня доктора філософії.  

Логічною та послідовною є структура дисертаційної роботи. 

Перший розділ дисертаційного дослідження присвячено з’ясуванню 

теоретико-методологічних засад оптимізації взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні.  

Дисертанткою надано авторське визначення концепту «оптимізація» в 

політико-управлінському дискурсі. 

У другому розділі проаналізовано організаційно-правові засади 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі в процесі децентралізації. Авторкою всебічно 

охарактеризовано проблеми організаційно-правового регулювання 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в частині делегованих повноважень. Із тексту 

дисертаційного дослідження видно, наскільки детально Ковтун Юлія 

Євгеніївна проаналізувала проблеми організаційно-правового регулювання 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в частині делегованих повноважень в Україні. Схвалення 

заслуговує: наведене у дослідженні характеристика сучасного інституту 

делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. 

Заслуговує позитивної оцінки ґрунтовне та водночас об’єктивне 

дослідження європейського досвіду проблеми регулювання взаємовідносин 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Третій розділ дисертаційного дослідження Ковтун Ю.Є має практико-
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прикладне спрямування та присвячений авторській розробці механізмів 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації. 

У дослідженні детально охарактеризовані проблеми оптимізації 

взаємовідносини органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. До беззаперечних результатів дисертації можна віднести 

наведені напрями удосконалення взаємовідносин органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Доцільно відзначити достатній рівень обґрунтованості наукових 

положень, які розроблені автором у дисертаційному дослідженні відносно 

адміністративного договору як ефективного інструменту оптимізації 

взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування. 

До беззаперечних результатів дослідження можна віднести детальний 

аналіз законопроекту , з точки зору, взаємовідносин органів публічної влади.  

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що дисертація Ковтун Юлії 

Євгеніївни є самостійним і структурно завершеним науковим дослідженням, 

що характеризується єдністю змісту й, безперечно, має науково-теоретичну 

та практичну цінність. Теоретична значущість роботи полягає у теоретико-

методологічному обґрунтуванню концепту оптимізація у політико-

управлінському дискурсі, що дозволило розкрити сутність оптимізації у 

діяльності органів публічної влади як однієї із форм узгодженої взаємодії 

державно-управлінських структур, яка має на меті забезпечити ефективність 

реалізації відповідних організаційних функцій.  

Практична значущість одержаних результатів полягає у використанні 

науково-методологічних узагальнень та практичних рекомендацій автора у 

практичній діяльності органів місцевого самоврядування, а також у 

навчальному процесі. 
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Зміст дисертації має логічний, послідовний виклад матеріалу, достатню 

аргументацію та наочну візуалізацію завдяки представленню та 

узагальненню результату роботи у вигляді таблиці та додатків.  

Дисертаційне дослідження Ковтун Ю. Є. написано грамотною, 

науковою мовою у стилістиці прийнятній для робіт відповідного 

спрямування.  

Зібраний у дисертаційному дослідженні Ковтун Ю. Є. теоретичний, 

емпіричний та практичний матеріал був проаналізовано авторкою з 

використанням різноманітних підходів, принципів і методів наукового 

пошуку, що дозволило забезпечити обґрунтованість і достовірність 

зроблених у дослідженні  висновків. 

Вищезазначене дозволяє зробити висновок про високу ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційному досліджені Ковтун Ю. Є. 

Висновки, результати та практичні рекомендацій, які представлені у 

дисертаційному дослідженні є обґрунтованими, оскільки вони отримані 

завдяки достатньому використанню нормативно-правових актів, наукових 

джерел та застосуванню різноманітних методів наукового пошуку, таких як 

метод компаративного аналізу; метод моделювання; ситуативний метод; 

історичний метод, що були обрані з урахуванням поставленої мети, 

визначених наукових завдань, об’єкта та предмета дослідження. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

У дисертаційному дослідженні вперше з позицій науки публічного 

управління та адміністрування: обґрунтовано інструменти оптимізації 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації, як спільно здійснюваної 

уповноваженими суб’єктами цілеспрямованої управлінської діяльності зі 

створення, зміни, скасування підзаконних нормативно-правових актів на 

підставі, на виконання та відповідно до законів України, а також актів вищої 
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юридичної сили, спрямованої на врегулювання суспільних відносин та 

реалізацію принципу верховенства права, що має об’єктивно-суб’єктивний 

характер, триває в певних часових проміжках, складається з відповідних 

стадій, низки процедур і дій (правових ситуацій), які поєднують у собі 

елементи: необхідності й випадковості, конфліктності та співпраці, 

добровільності й примусовості, типового та нетипового (одиничного, 

унікального), визначеності й невизначеності; кінцевим результатом цієї 

взаємодії є прийняття узгодженого нормативно-правового акта, вперше в 

роботі комплексно розглядається проблематика використання 

адміністративних договорів органами публічної влади; здійснено 

формулювання загальних підходів щодо адміністративного договору як 

інструменту взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування на основі теоретичної розробки основних понять, функцій, 

змісту і класифікації договору, а також порядку його укладання, 

узагальнення досвіду історичного і національного розвитку теорії 

адміністративного договору, а також досвіду використання договорів 

адміністративного характеру у зарубіжних країнах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені й обґрунтовані в дисертації наукові положення, висновки та 

пропозиції можуть бути використані в: публічному управлінні, правотворчій 

і правозастосовній сферах як теоретичний матеріал для розробки проектів 

нормативно-правових актів та конкретні рекомендації щодо оптимізації 

взаємовідносин органів державної влади й місцевого самоврядування, 

вдосконалення змісту програм підвищення професійної компетентності 

державних службовців і процедури розробки та прийняття підзаконних 

нормативно-правових актів у державних органах;  навчальному процесі; 

науково-дослідній діяльності – як методологічна основа для вдосконалення 

теоретичних засад оптимізації взаємовідносин органів державної влади й 

місцевого самоврядування, для подальшої розробки прикладних проблем 
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оптимізації взаємовідносин органів державної влади й місцевого 

самоврядування. 

Окремі положення, висновки, практичні рекомендації, основні 

результати  дисертації використано: Окнянською селищною радою 

Подільсього району Одеської області при підготовці та підписанні 

Меморандуму про Співпрацю між GIZ та Окнянською селищною громадою в 

особі голови Окнянської селищної ради для проєкту «Програма ЄС Міцні 

регіони – Спеціальна програма підтримки України». (Довідка про 

впровадження від 04.02.2022 № 02-15/352). 

Ступінь висвітлення у публікаціях отриманих у дисертаційній роботі 

наукових результатів, слід визнати достатньою, як за їх кількістю, сферою 

поширення так й за змістом. Ці публікації досить повно та послідовно 

розкривають сутність всіх наукових положень, що виносяться на захист. 

Отже, проведена експертиза дисертації дозволяє зробити висновок про 

те, що винесені на захист положення мають новизну, як у теоретико-науковій 

так і у прикладній сфері публічного управління. 

 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Аналіз публікацій авторки дозволяє зробити висновок щодо повноти 

викладу основних положень дисертації у наукових дослідженнях. Так, 

Ковтун Ю.Е. за період проведення наукового дослідження було опубліковано 

17 наукових праць, зокрема: п’ять статей у наукових фахових виданнях 

України з державного управління, особистий внесок в спільних публікаціях, 

розділах колективних монографій; одна стаття в зарубіжному науковому 

періодичному виданні; десять тез доповідей у збірниках матеріалів науково-

практичних конференцій.  

Достовірність первинних матеріалів перевірено при розгляді 

дисертації. 

Систематизованість та обґрунтованість сформульованих у 

дисертаційній роботі положень, також забезпечується апробацією результатів 
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дослідження не лише в Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України, але й в інших містах України (Київ, Харків) і за кордоном (Польща, 

Молдова). 

Загалом вважаємо, що дисертація пройшла належну апробацію, вона є 

самостійною науковою розвідкою, що має завершений характер. 

Представлена кількість публікацій відповідає вимогам п. 8 Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44, а хронологія публікацій 

відображає логічну послідовність проведеного дослідження. 

 

5. Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації. 

Поряд із безперечними перевагами дисертації, що їх було окреслено 

вище, у ній все ж є деякі дискусійні моменти, урахування яких сприятиме 

розвитку та конкретизації результатів дослідження. Ковтун Ю. Є. 

1. У п. 2.1. проаналізовано позитивний досвід зарубіжних країн, які 

ефективно поєднують децентралізацію влади із присутністю на місцях 

представників публічної влади. В якості прикладу наведено країни 

континентальної правової групи. Проте, з тексту дисертації не зовсім 

зрозуміло які саме країни віднесено до континентальної правової 

групи?  

2. На наш погляд, наукову та практичну цінність для України мав би 

конкретний порівняльний аналіз особливостей взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації у країн, які належать до англосаксонської правової 

системи та до релігійно-традиційної правової системи. 

3. Дисертанткою детально проаналізовано «Стратегію сталого розвитку 

«Україна – 2020» (с. 83, 145) як ключовий нормативно-правовий 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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документ, що визначає пріоритети розвитку України на період до 2020 

року. Втім, у дисертації не уточнено, яка стратегія розвитку нашої 

держави прийнята або діє після 2020 р.  

4. Заслуговує на особливу увагу запропонована авторська класифікація 

моделей взаємовідносин органів державної влади й місцевого 

самоврядування (с. 110 – 111). Однак, у наявному переліку (модель 3; 

6; 7) відсутні приклади країн для яких вони притаманні.  

5. Потребує певної корекції або уточнення наведена у дисертаційному 

дослідженні теза (с. 171): «Існують різні моделі організації системи 

місцевого самоврядування. До основних належать модель партнерства, 

агентська модель і модель взаємозалежності».(дисертанткою 

перераховано 3 моделі). А вже в наступному реченні мова йде вже про 

6 (!) основних моделей організації системи місцевого самоврядування. 

«Опис шести основних моделей регіонального самоврядування у 

країнах – членах Ради Європи викладено в роботі В. Толкованова [105]. 

Україні найбільш близькою є модель № 5».  

Висловлені зауваження та побажання не є принциповими для загальної 

позитивної оцінки дисертації, зауваження спрямовані на вдосконалення 

дисертаційної роботи і суттєво не впливають на загальний рівень виконаного 

дослідження. 

 

6. Загальний висновок 

Аналіз дисертації дає підстави для висновку про те, що дисертація 

Ковтун Юлії Євгеніївни за темою: за темою: «Оптимізація взаємовідносин 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації »  є завершеним, самостійним науковим дослідженням, яке 

має наукову новизну, теоретичне, наукове  та практичне значення.  

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та 

практичної цінності здобутих результатів дисертація Оптимізація 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 
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самоврядування в процесі децентралізації »відповідає вимогам відповідає 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261 (зі 

змінами) та п. 5, 6, 7, 8 Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44, 

а її авторка – Ковтун Юлія Євгеніївна – заслуговує на присудження 

наукового ступеня кандидата доктора філософії за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування». 
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