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ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

в.о. завідувача кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування 

Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління» 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктора наук з 

державного управління, професора Куца Юрія Олексійовича 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 

В умовах повномасштабної війни Російської федерації проти України 

існуюча модель місцевого самоврядування показує свою як ефективність (взяти 

за приклад роботу представницьких органів місцевого самоврядування 

Харкова, Одеси, Запоріжжя та інших населених пунктів, багатьох обласних 

рад), так і виявляється багато вад, пов’язаних в тому числі і з недостатньою 

оптимізацією взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. Стрімкий розвиток подій сучасного історичного перебігу 

нашої держави потребує чіткого механізму взаємодії органів місцевого 

самоврядування і центральних органів державних органів та державної 



виконавчої влади місцевого рівня, що неможливий без чіткого та оперативного 

визначення і розмежування їх завдань і функцій. Війна викликала необхідність 

оптимізації системи публічного управління, оновлення існуючого 

законодавства в сфері взаємовідносин органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. 

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що тема 

дисертаційного дослідження Ковтун Ю.Є. «Оптимізація взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації» є своєчасною та обумовлена нагальними потребами 

державотворчої практики щодо осмислення теоретичних і практичних аспектів 

оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації в Україні. 

Оформлення дисертації виконано згідно з чинними вимогами та не 

викликають зауважень. Робота написана науковим стилем, її оформлення 

відповідає існуючим стандартам, у тексті роботи зроблені необхідні посилання 

на цитовані джерела. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Дисертація є завершеним самостійним науковим дослідженням, в якому 

розкрито обрану авторкою тему. Обґрунтування положень дисертаційного 

дослідження є змістовним і переконливим. Цілісність методологічного підходу 

забезпечено використанням загальних діалектичних методів і наукового 

інструментарію. 

Сформульовану у роботі мету дослідження (с. 28) досягнуто, вона 

відповідає темі дослідження та розкриває сутність інструментів оптимізації 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

процесі децентралізації в Україні. Поставлені у роботі завдання (с. 28) 

вирішено повною мірою, що знайшло своє відображення у відповідних 

висновках і пропозиціях (с. 201-210). 



Практичне значення наукового дослідження (с. 32-33) є цілком 

ґрунтовним. Також обґрунтованість наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації забезпечено: коректністю 

визначення об’єкту та предмету дослідження (с. 29) і обраними методами 

дослідження (с. 29-30); використанням широкої джерельної бази (155 

найменувань) за темою дисертації (с. 211-226), зокрема політичні та 

нормативно-правові документи, що регулюють процеси оптимізації 

взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

процесі децентралізації в Україні та на міжнародному рівні, статистична 

інформація,  матеріали контент-аналізу рішень місцевих рад, матеріали 

опитування представників етнічних спільнот; апробацію не лише в Одеському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, але й в інших містах 

України (Київ) та за кордоном (Молдова). Розроблені та обґрунтовані авторкою 

положення, висновки й рекомендації мають практичне спрямування та в 

сукупності дають змогу підвищити ефективність проведення системної 

реформи щодо оптимізації взаємовідносин органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування в процесі децентралізації в Україні. 

Матеріали та висновки дисертаційного дослідження використовувались у 

діяльності Окнянської селищної ради 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). 

Ознайомлення з текстом дисертації та вищезазначене дозволяє зробити 

висновок про високу ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Дисертаційна робота представляє собою цілісне дослідження, спрямоване 

на досягнення важливої наукової цілі щодо вирішення актуального наукового 



завдання з обґрунтування підходів до оптимізації системи взаємовідносин між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні 

через забезпечення системної єдності елементів, що її складають. 

Наукові результати дисертаційного дослідження є змістовними, 

взаємопов’язаними між собою та розкривають сутність дослідження Ковтун 

Юлії Євгеніївни. Так, авторкою вперше в науці публічне управління та 

адміністрування обґрунтовано інструменти оптимізації взаємовідносин органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в процесі 

децентралізації, як спільно здійснюваної уповноваженими суб’єктами 

(державними службовцями та службовцями органів місцевого самоврядування, 

наділених відповідними нормотворчими повноваженнями) цілеспрямованої 

управлінської діяльності зі створення, зміни, скасування підзаконних 

нормативно-правових актів на підставі, на виконання та відповідно до законів 

України, а також актів вищої 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 акту. Також 

авторкою вперше 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 

Важливим для теоретичного збагачення науки публічного управління 

також є удосконалення: методології 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 (с. 146-157); зміст основних форм взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, у т. ч. інституційних (створення спільних 

координаційних, консультативних органів); організаційних (участь у 

консультаціях, проведення спільних заходів, засідань, нарад); правових (участь 

у розробці проектів і прийняття узгоджених підзаконних нормативно-правових 

актів); інформаційних (надсилання проектів рішень, копій прийнятих 

нормативно-правових актів, листування, телефонні переговори) (с. 61-73). 

Дістали подальшого розвитку: дослідження європейського досвіду 

регулювання взаємовідносин та взаємодії органів державної влади й органів 

місцевого самоврядування, що довело необхідність запровадження комплексу 

процедур та інструментів оптимізації взаємодії органів державної влади й 

місцевого самоврядування (с. 110-139). 

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 та адміністрування. 

 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Аналіз публікацій авторки дозволяє зробити висновок щодо повноти 

викладу основних положень дисертації у наукових працях.Так, Ковтун Ю.Є. за 

період проведення наукового дослідження опублікувала, 17 наукових працях, 

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. 

Зазначена 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 

У процесі аналізу дисертаційної роботи Ковтун Юлії Євгеніївни виникли 

наступні зауваження та побажання:  

1. Бажано було б вказати в межах якого наукового проєкту виконане 

дане дослідження, та вказати здобуток автора в ньому. 

2. У новизні, «вперше», п. 1 остання фраза «вперше в роботі 

комплексно розглядається проблематика використання адміністративних 

договорів органами публічної влади», на наш погляд є зайвою.   

3. У новизні, «вперше» п. 2 авторка пише «формулювання загальних 

підходів….», краще було б почати речення: «сформульовано загальні підходи… 

і далі по тексту». 

4. Підрозділ дисертації 3.1. має назву «Проблеми оптимізації 

взаємовідносини органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування». Краще його було б назвати «Механізми оптимізації 

взаємовідносини органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування». 

5. Бажано було б зробити посилання на теоретичні доробки  наукового 

керівника. 

6. По тексту роботи багато посилань на джерела дослідження. Але 

мало вказано конкретних сторінок, на які посилається авторка.  

7. Бажано було б матеріал в таблиці на с. 157-160 винести в Додатки 

та дати йому назву. 

Висловлені зауваження мають дискусійний характер або стосуються 

другорядних аспектів дисертаційної роботи, не впливаючи на її загальну 

позитивну оцінку. Вони не знижують наукової і практичної цінності отриманих 

результатів, а переважно окреслюють напрями подальших наукових розробок. 

 

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 мають вагоме 

теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що полягає у 

визначенні сутності оптимізації взаємовідносин органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, а також адміністративного договору як 

специфічного засобу управлінської діяльності, комплексно та системно 

розкрито засади делегування повноважень як форми взаємодії органів 

публічної влади. 

За актуальністю, ступенем новизни, обґрунтованості, наукової та 

практичної цінності здобутих результатів подана до захисту дисертація 

«Оптимізація взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в процесі децентралізації» відповідає вимогам 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. 9, 10, 11 

Тимчасового порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167 (зі змінами), а її 

авторка - Ковтун Юлія Євгеніївна - заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 
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