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РЕЦЕНЗІЯ 

професора кафедри публічного управління та регіоналістики Навчально-
наукового інституту публічної служби та управління Національного 
університету «Одеська політехніка», кандидата наук з державного управління, 
професора Попова Миколи Петровича 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. Концепція реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні, що схвалена Кабінетом Міністрів 
України у 2014 році, надала початок нового етапу пошуку ефективної моделі 
взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
заснованої на засадах децентралізації влади, перерозподілу ресурсів і 
відповідальності, метою якої є створення повноцінного життєвого середовища 
для громадян і надання їм якісних публічних послуг.  

У жовтні 2020 року вперше в Україні відбулися місцеві вибори на новій 
територіальній основі, що є результатом реалізації реформи децентралізації. 
Новий адміністративно-територіальним поділ зумовив необхідність 
вдосконалення системи розподілу компетенції, повноважень й взаємовідносин 
між інститутами публічної влади. 

З цих позицій актуальність та своєчасність дисертаційного дослідження 
Ковтун Юлії Євгеніївни за темою: «Оптимізація взаємовідносин органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 
децентралізації» є очевидною, а реалізація поставленої авторкою мети – 
обґрунтування інструментів оптимізації взаємовідносин органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в процесі децентралізації – дає 
можливість вирішити важливі питання щодо ефективності системи публічного 



управління на регіональному та місцевому рівнях й попередити можливі 
виклики в майбутньому. 

 
2. Ступінь обґрунтованості й достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукова новизна 
одержаних результатів. Обґрунтованість та достовірність підтверджуються 
ретельним аналізом праць вітчизняних і зарубіжних вчених та використанням 
загальнонаукових та спеціальних методів дослідження. Наукові положення, 
висновки та результати, що містяться у дисертації, базуються на теоретичному 
аналізі та систематизації наукових праць, що стосуються: питань концепту 
«оптимізація» в політико-управлінському дискурсі; особливостей 
«взаємовідносини» та «взаємодія» органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування в тезаурусі публічного управління та 
адміністрування; аналізу вітчизняного та європейський досвіду регулювання 
взаємовідносин, що досліджуються; виявленню проблем та пошуку напрямів 
удосконалення оптимізації взаємовідносини органів публічної влади на 
регіональному та місцевому рівнях. 

У процесі дослідження використано сукупність методів: 
– загальнонауковий діалектичний метод дослідження, який дозволив 

визначити загальну концепцію дисертаційного дослідження, його структуру, 
зміст, логіку викладення матеріалу; 

– порівняльний метод у поєднання з історичним дав змогу дослідити 
доктринальні та нормативні основи взаємовідносин органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування, визначити методологічні аспекти 
дослідження; 

– описовий метод та метод узагальнення дозволили проаналізувати 
теоретичні та практичні проблеми організаційно-правового регулювання 
взаємовідносин органів публічної влади; 

– конкретно-історичний та порівняльно-правовий методи використані 
для дослідження вітчизняного та європейського законодавства, що регулює 
взаємовідносини органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 

– методом класифікації здійснено розмежування видів делегованих 
повноважень;  

– формально-логічним методом було визначено сутність та природу 
делегованих повноважень; 

– метод моделювання та прогнозування надав змогу розробити 
рекомендації щодо удосконалення норм чинного законодавства України;  

– структурно-функціональний метод застосовувано для розкриття 
структури органів, що здійснюють відповідну взаємодію, їх функціональне 
призначення. 

Об’єктом дослідження авторкою визначено управлінські відносини в 
системі публічного управління, предметом – оптимізація взаємовідносин 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 
децентралізації. 



Наукові положення, висновки та рекомендації мають достатнє 
емпіричне та теоретичне обґрунтування, що обумовлено використанням 
значної кількості наукової літератури, нормативно-правової бази. Це дало 
змогу Ковтун Ю.Є. системно підійти до досягнення визначеної мети та 
дослідити різні аспекти обраної тематики.  

Серед найбільш значущих результатів дослідження, що мають наукову 
новизну, можна відзначити: 

– обґрунтування інструментів 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.  

– 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. 

У теоретичному плані представлена до захисту робота має наукову 
цінність, перш за все, спробою удосконалити: 

– методологію дослідження оптимізації взаємовідносин органів 
державної влади й місцевого самоврядування у їхній взаємодії, яка поряд із 
традиційними підходами й методами ґрунтується на використанні доктрини 
верховенства права, децентралізації, ефективності та стратегічного бачення. 
децентралізації влади й удосконалення місцевого самоврядування в Україні  
(п. 1.2.);  

– зміст основних форм взаємодії органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, у т.ч. інституційних, організаційних, правових, 
інформаційних, матеріально-фінансових, контрольних (п.п 1.3., 2.1, 2.2, 3.2.). 

Перший розділ дисертації спрямовано на обґрунтування концепту 
«оптимізація» в політико-управлінському дискурсі (с. 35 – 50). Заслуговує на 
схвалення проведений аналіз існуючих тенденції в розумінні поняття 
«взаємовідносини» та «взаємодія» в управлінському дискурсі (с. 51 – 60) та 
визначення видів взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (с. 61 – 72). 

У другому розділі дослідження дисертантка зосереджується на 
ґрунтовній характеристиці та аналізу організаційно-правового регулювання 
взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування 
(с. 77 – 96). Дуже вдало виокремлено проблеми організаційно-правового 
регулювання взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування в частині делегованих повноважень (с. 97 – 109). Вагомим 
внеском до науки публічного управління є дослідження європейського досвіду 
регулювання діяльності взаємовідносин органів державної влади та органів 



місцевого самоврядування і обґрунтування пропозиції щодо можливості 
використання в Україні (с. 110 – 138). 

У третьому розділі визначаються проблеми та обґрунтовуються напрями 
оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування (с. 146 – 166). Одним із найважливіших етапів дослідження є 
визначення найбільш оптимальні напрямів удосконалення взаємовідносин 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 
децентралізації (с. 167 – 178). Вперше в науці публічного управління 
комплексно розглядається проблематика використання адміністративних 
договорів органами публічної влади (с. 179 – 192). 

Таким чином, ознайомившись з текстом роботи Ковтун Юлії Євгеніївни, 
можна зробити висновок про високу ступінь обґрунтованості наукових 
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Констатуємо, що винесені на захист положення мають новизну як у 
теоретико-науковій, так і у прикладній сфері публічного управління та 
адміністрування. 

 
3. Достовірність результатів дослідження. Достовірність основних 

результатів роботи, отриманих під час дослідження, підтверджується 
упровадженням їх у практику, про що свідчать відповідні довідки. Пропозиції, 
сформульовані в дисертаційному дослідженні використано в діяльності 
Окнянської селищної ради Подільсього району Одеської області при 
підготовці та підписанні Меморандуму про Співпрацю між GIZ та 
Окнянською селищною громадою.  

Основні положення дослідження висвітлено в доповідях на науково-
практичних конференціях і семінарах, зокрема:  

– міжнародних: «Вклад молодих вчених в розвиток публічного 
управління» (Молдова, Кишинев, 2021);  

– всеукраїнських: «Державне управління в Україні: історія 
державотворення, виклики та перспективи» (Одеса, 2018); «Політика та 
управління розвитком регіону у вимірі децентралізації влади в Україні: 
матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції» (Херсон, 2018); 
«Реформування  публічного  управління  та  адміністрування:  теорія, 
практика,  міжнародний досвід» (Одеса, 2018); «Теорія та  практика  
публічного  управління  та  адміністрування у  ХХІ  сторіччі» (Київ,2018); 
«New Insights in Public» (Odessa, 2018); «Державне управління в Україні: 
історія державотворення, виклики та перспективи» (Одеса, 2019); 
«Зарубіжний досвід регулювання взаємовідносин органів публічної влади в 
умовах децентралізації» (Одеса, 2019);  «Теорія та  практика  публічного  
управління  та  адміністрування у  ХХІ  сторіччі» (Київ, 2019); «Проблеми 
делегування повноважень у механізмі децентралізації органів публічної влади 
в Україні: наукова Інтернет-конференція за міжнародною участю для 
аспірантів та докторантів» (Одеса, 2019). 

 



4. Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 
працях. Аналіз дисертаційної роботи та публікацій дисертантки дозволяє 
підтвердити, що за підсумками науково-дослідної роботи за темою дисертації 
авторкою опубліковано 17 наукових праць, у т.ч. 5 фахових статей (1 стаття у 
співавторстві), 1 стаття в зарубіжному науковому періодичному виданні, 11 
публікацій у збірниках матеріалів науково-комунікативних заходів. Публікації 
наукових положень і висновки, сформульовані в дисертаційній роботі, а також 
достовірність одержаних результатів забезпечено аналізом значного обсягу 
джерел і достатнім масивом даних. 

Виклад отриманих результатів є логічним, що забезпечує повне 
розкриття змісту тексту та доступність його сприйняття. 
 

5. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 
Разом з тим, високо оцінюючи дисертаційне дослідження Ковтун Юлії 
Євгеніївни, слід вказати на певні зауваження та побажання: 

1. Аналізуючи етапи реформування системи державного управління та 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (п. 1.1.), на с. 39 
авторка зазначає, що «в останні роки в Україні сформувалися нові цінності і 
нова модель культури в державних органах». Однак, у подальшому в 
дисертації немає чіткого відображення цієї думки. Виникають запитання: «Що 
це за нові цінності?» та «У чому полягає сутність нової моделі культури в 
державних органах?». 

2. Здійснюючи теоретико-методологічний аналіз концепту оптимізація у 
політико-управлінському дискурсі, Ковтун Ю.Є. зазначає, що «на жаль, досі 
поняття «оптимізація» не закріплене на законодавчому рівні» (с. 47). У 
контексті проблематики, що досліджується, доцільно було б запропонувати 
законодавче визначення поняття «оптимізації системи публічного 
управління».  

3. Розглядаючи «взаємовідносини» та «взаємодію» органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування в тезаурусі публічного управління 
та адміністрування та досліджуючи сутність цих понять (п. 1.3), на наш погляд 
доцільно було б звернутися до здобутків суміжних наукових напрямів 
(менеджмент, соціологія, психологія) щодо тлумачення зазначених понять. 

4. Дещо дискусійним є погляд і висновки авторки щодо прийняття 
окремого, базового закону «Про делегування органам місцевого 
самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади» (с. 105), а 
також можливості прийняття єдиного нормативно-правого акту, який буде 
регулювати всі основні питання взаємовідносин органів державної влади та 
місцевого самоврядування (с. 204). 

Проте висловлені зауваження щодо змісту дослідження та зазначені 
недоліки не знижують загальної позитивної оцінки теоретичного рівня та 
практичного значення результатів представленої дисертаційної роботи й 
можуть бути предметом наукової дискусії. 

 



6. Загальний висновок. Дисертаційна робота Ковтун Юлії Євгеніївни є 
цілісним, самостійним, завершеним науковим дослідженням. Вона виконана 
на належному теоретико-методологічному рівні, відзначається науковою 
новизною та суттєвим значенням для практики публічного управління та 
адміністрування.  

Отримані у роботі наукові результати в сукупності вирішують важливе 
наукове завдання, що полягає в обґрунтовані оптимальної системи 
взаємовідносин між органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування в Україні через забезпечення системної єдності елементів, що 
її складають. 

 
На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що дисертаційна 

робота Ковтун Ю.Є. за темою: «Оптимізація взаємовідносин органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 
децентралізації» відповідає вимогам спеціальності 281 «Публічне управління 
та адміністрування» та вимогам п.п. 5 – 9 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 (зі змінами). Ковтун Юлія Євгеніївна заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 
«Публічне управління та адміністрування». 
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