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управління та адміністрування» 

 

 

Актуальність теми роботи. Сучасний етап процесу децентралізації в 

Україні визначає необхідність пошуку нових та ефективних механізмів взаємодії 

органів публічної влади, які б надавали стабільну та довготривалу спроможність 

новоствореним об’єднаним територіальним громадам розбудовувати власну 

інфраструктуру та спроможність вирішувати соціально-економічні питання. 

Окремий науковий та практичний інтерес становлять взаємовідносини органів 

місцевого самоврядування з органами державної влади, які, у певних випадках, є 

причиною гальмування роботи щодо розбудови та становлення нових механізмів 

місцевого управління в процесі децентралізації. На сучасному етапі кожне 

міністерство і відомство повинно звільнятися від невластивих йому функцій, 

максимально передаючи їх від центру до регіонів і від держави до приватного 

сектору. Має бути чіткий механізм взаємодії органів місцевого самоврядування і 

центральних державних органів, який неможливий без чіткого визначення і 

розмежування їх завдань і функцій. Проте, досі все ще невирішені в повному обсязі 
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навіть багато з тих завдань оптимізації функцій центральних державних органів, 

які були поставлені Урядом у процесі децентралізації. Можемо відзначити, що 

функціональна структура публічного управління в Україні все ще потребує 

теоретичної розробки, вдосконалення інструментарію та впровадження нових 

методів – потрібний якісно новий підхід, нова методологія, що, як вбачається з 

дослідження, намагалася вирішити Ковтун Юлія. 

Дисертаційна робота виконана авторкою самостійно, всі наукові результати 

та науково-практичні рекомендації отримані на базі особистих досліджень, у т.ч. у 

складі тимчасових творчих колективів та робочих груп.  

Нові наукові результати, їх обґрунтованість та достовірність. Основною 

метою дослідження дисертантка обрала теоретичне та практичне обґрунтування 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в результаті децентралізації. В своїй роботі дослідниця 

намагається обґрунтувати оптимальну систему взаємовідносин між органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні через 

забезпечення системної єдності елементів, що її складають. 

Відповідно до мети дисертаційної роботи визначено вихідні положення 

(завдання, об’єкт, предмет, методологічні і теоретичні основи дослідження, 

наукова новизна, практичне значення одержаних результатів), які є достатньо 

виваженими, взаємопов’язаними, логічними й цілком обґрунтованими. У процесі 

розв’язання поставлених завдань було використано комплекс оптимальних методів 

науково-педагогічного дослідження, що взаємно доповнювали один одного. 

Заслуговує на увагу апробація результатів дисертаційного дослідження, які були 

використані при підготовці та підписанні Меморандуму про Співпрацю між GIZ та 

Окнянською селищною громадою. 

У дисертації Юлії Ковтун проаналізовано значний науковий масив 

досліджень щодо проблематики оптимізації взаємовідносин органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади в 

Україні, що дало змогу визначити особливості та напрями розвитку системи 

вищезазначених взаємовідносин у публічному управлінні. Зокрема, визначено та 
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охарактеризовано ключові принципи та тренди оптимізації взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в унітарних державах 

Європейського Союзу з позицій оцінки перспектив запозичення окремих елементів 

європейського досвіду в якості політико-ідеологічних орієнтирів для українських 

реформ. Й саме це є одним із викликів покладених у наукове завдання дисертації.  

У дослідженні вперше комплексно розглядається проблематика 

використання адміністративних договорів органами публічної влади  та 

сформульовано загальні підходи 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. 

Повнота опублікування отриманих результатів та наявність достатньої 

кількості наукових публікацій. За темою дослідження опубліковано 17 наукових 

праць, у тому числі 5 статті – у наукових фахових виданнях України, 1 стаття за 

кордоном, 1 розділ колективної монографії, 10 - тез доповідей у збірниках 

матеріалів науково-практичних конференцій.  

В опублікованих працях здобувача повністю відображено сутність та зміст 

отриманих результатів дослідження та їхня наукова новизна. Результати 

дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку на міжнародних наукових 

і науково-практичних конференціях. З огляду на це апробація результатів 

дисертаційної роботи є достатньою. 

Дисертаційна робота є самостійно виконаною кваліфікаційною науковою 

працею, в якій викладено авторський підхід до розробки теоретичних і методичних 

положень та рекомендацій щодо оптимізації взаємовідносин органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також адміністративного договору як 

специфічного засобу управлінської діяльності, засад делегування повноважень як 

форми взаємодії органів публічної влади. 
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Авторкою визначені та обґрунтовані перспективні напрями оптимізації 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

огляду на триваючі процеси децентралізації влади в українській державі. Як такі 

розглядаються: удосконалення інституціональної основи децентралізації владних 

повноважень органів публічної влади; посилення ролі органів місцевого 

самоврядування з метою їх більшої дієздатності. Утворення власних виконавчих 

комітетів обласних і районних рад з одночасним наданням органам місцевого 

самоврядування реальних повноважень; – унесення відповідних змін до законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про місцеві державні 

адміністрації»; – одночасне запровадження бюджету місцевого самоврядування з 

бюджетами області та району. Останні мають входити до складу Державного 

бюджету. Формування бюджетів місцевого самоврядування повинно 

здійснюватися за рахунок власної дохідної бази, напрямами бюджетної політики 

має стати децентралізація загальнодержавних податків і збільшення частки 

місцевих податків у бюджетах на місцях. 

Усі результати, які винесено авторкою на захист, отримані самостійно і 

містяться в опублікованих роботах. У роботах, опублікованих у співавторстві, 

використані тільки ті ідеї, положення та розрахунки, які є результатом особистих 

наукових пошуків.  

Дискусійні положення та зауваження до змісту дисертації. Враховуючи 

вищезазначені позитивні сторони дисертаційного дослідження, варто відмітити 

наступні дискусійні питання: 

1. Перший розділ присвячений теоретико-методологічним засадам 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні, у якому повно та послідовно розкрито як історичні, так 

й соціально-економічні засади оптимізації взаємодії та взаємовідносин в 

публічному управлінні. Отже, одним з викликів дисертаційного дослідження є 

оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, а тому очікувано було б побачити авторське визначення саме 
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цього поняття, яке, як зазначає авторка, до цього часу комплексно не аналізувалося 

та не вивчалося.  

Пропонуємо, удосконалити понятійно-категоріальний апарат шляхом 

уточнення сутності вищезазначеної категорії,  що підсилить новизну та особистий 

вклад у наукове дослідження. 

2. У роботі авторка визначає «найбільш оптимальною моделлю правової 

регламентації інституту делегування повноважень є прийняття окремого, 

базового закону «Про делегування органам місцевого самоврядування окремих 

повноважень органів виконавчої влади». Такий закон має визначити  мету, умови, 

способи і порядок делегування окремих повноважень органів виконавчої влади; 

окреслити предмет делегування та перелік тих повноважень, які не підлягають 

делегуванню органам місцевого самоврядування; закріпити систему делегованих 

законом повноважень; суб’єктний склад; строки, на які делегуються 

повноваження, встановити порядок передачі фінансових, матеріальних ресурсів 

для здійснення делегованих повноважень; форми державного контролю; 

відповідальність за неналежне виконання делегованих повноважень, неналежне 

матеріально-фінансове забезпечення повноважень тощо (стр.105). Проте, все ж 

таки залишається дискусійним питання прийняття окремого нового законодавчого 

акту при наявності правового регулювання та практики застосування з цього 

питання у контексті Закону України «Про місцеве самоврядування».  

Вважаємо, було б доречно визначити та акцентувати увагу які саме 

правовідносини чи частини/складові правовідносин не врегульовано діючим 

законодавчим актом, та чому саме прийняття нового, а не внесення змін до діючого 

законодавства України є пріоритетним для вирішення питань оптимізації 

взаємовідносин органів публічної влади. 

3. Пропозиція авторки використання адміністративного договору як 

інструменту оптимізації взаємодії між органами державної  влади та органами 

місцевого самоврядування є раціональною та актуальною. Проте, маємо відмітити, 

що легальне визначення адміністративного договору міститься у пп.. 16 ст. 4 КАС 

України, яким він визнається як спільний правовий акт суб’єктів владних 
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повноважень або правовий акт за участю суб’єкта владних повноважень та іншої 

особи, що ґрунтується на їх волеузгодженні, має форму договору, угоди, 

протоколу, меморандуму тощо, визначає взаємні права та обов’язки його 

учасників у публічно-правовій сфері і укладається на підставі закону: 

а) для розмежування компетенції чи визначення порядку взаємодії між 

суб’єктами владних повноважень; 

б) для делегування публічно-владних управлінських функцій; 

в) для перерозподілу або об’єднання бюджетних коштів у випадках, 

визначених законом; 

г) замість видання індивідуального акта; 

ґ) для врегулювання питань надання адміністративних послуг. 

Таким чином, починаючи з 2005 року (з дати прийняття КАС України) вже 

має бути певна практика укладення та реалізації таких адміністративних договорів 

із участю суб’єктів владних повноважень, яку б було доречно проаналізувати та 

визначити її ефективність та практику застосування. Разом з тим, саме авторка у 

висновках (п.8) акцентує увагу на такій практиці, проте, не відображає у роботі: 

«Встановлено, що договір набув усіх рис особливого універсального засобу 

управлінської діяльності, і органи державної виконавчої влади, зважаючи на 

запити сьогоднішнього дня, використовують його у своїй діяльності все частіше» 

(стр. 210).  

На наш погляд, такий аналіз надав можливість більш чітко сформулювати та 

визначити підстави для передачі делегованих повноважень за допомогою 

адміністративного договору, як це було запропоновано у дослідженні. 

Загальний висновок. Разом з тим, дискусійні питання не зменшують наукової 

новизни та значимості дисертації. Подана на рецензування дисертаційна робота 

«Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації» здобувачки Ковтун Юлія Євгеніївна за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» відповідає вимогам 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» та вимогам п.п. 5 – 9 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 
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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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