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Актуальність теми. Питання подальшого удосконалення місцевого 

самоврядування набувають значної актуальності в національній площині, 

зокрема, на законодавчому, практичному та доктринальному рівні. 

Муніципальна реформа у частині децентралізації публічної влади поки що 

призупинена, наразі як раз є можливість оцінити результати її попередніх 

етапів та відкорегувати подальші дії, у разі їх необхідності. Як слушно 

зазначає дисертантка, цьому може сприяти зарубіжний досвід, у тому 

числі, досвід США -  адже він залишається цікавим з точки зору його 

можливого запозичення, а також була і залишається предметом 

обговорення для багатьох науковців і правозастосовників. Така 

актуальність зумовлена проблематикою децентралізації публічної влади в 

Україні, яка поки що не завершена.

Слід погодитись з К.А. Гончаровою у тому, що дисертація є одним із 

перших у національній юридичній науці досліджень системи



організаційно-правових форм місцевого самоврядування в США з метою 

розробки пропозицій для подальшого удосконалення системи 

організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні.

Висновки, рекомендації та пропозиції, які наводить дисертантка, є 

належно обґрунтованими, логічними, та такими, що відповідають 

необхідному рівню даного виду робіт. Дисертація є завершеною працею, 

оформленою відповідно до встановлених вимог, а науково-обґрунтовані 

результати проведеного дослідження у сукупності розв’язують конкретні 

наукові завдання, що мають суттєве значення як для теорії, так і для 

практики застосування матеріального права в частині реалізації 

муніципальної реформи в Україні.

Наукова новизна положень, які виносяться на захист. Аналіз 

змісту дисертації надає підстави стверджувати, що всі сформульовані 

автором елементи наукової новизни, отримані в ході даного дослідження, є 

доведеними та такими, що несуть у собі низку концептуальних висновків і 

рекомендацій, що мають теоретичне та практичне значення.

Зокрема, серед наукових ідей, які найбільше привернули увагу, слід 

виокремити наступні:
- система організаційно-правових форм місцевого самоврядування в 

Україні сформована у залежності від виду адміністративно-територіальної 

одиниці: а) області, райони застосовують комісійну форму; б) населені 

пункти застосовують форму «рада -  мер (сильний)».

- доведено, що не кожна з організаційно-правових форм, які 

українські дослідники відносять до числа використовуваних у США, може 

бути застосована на всій території країни. Так, в усіх штатах 

застосовується форма «рада -  мер» в обох своїх різновидах («сильний» мер 

та «слабкий» мер) і «рада -  менеджер»; додатково в деяких штатах можна 

обрати також і комісійну форму та / або форму «Збори жителів»;



- для сільських населених пунктів (села, селища) запропоновано 

розглянути можливість в якості альтернативних форм впровадити 

організаційно-правові форми «рада -  менеджер» та комісійну;

- для міських населених пунктів запропоновано розглянути 

можливість в якості альтернативних форм впровадити організаційно- 

правові форми «рада -  менеджер» та «рада -  мер (слабкий)»;

- додаткова аргументація тези про доцільність скорочення строку 

повноважень місцевих рад в Україні;

- удосконалення українського муніципального тезаурусу: неточність 

таких наявних в українській юридичній літературі назв організаційно- 

правових форм місцевого самоврядування у США, як «управитель міста» 

(вірним аналогом є «рада -  мер»), «мер -  муніципалітет» (вірним аналогом 

є «рада -  мер»), «мер -  рада» (вірним аналогом є «рада -  мер»), «менеджер 

-  рада» (вірним аналогом є «рада -  менеджер»), «комбінована форма» та 

«гібридна форма» (недоцільно виокремлювати, фактично мова йде про 

форму «рада -  мер»).

Особливої уваги заслуговує нормативна база роботи. Емпіричну 

основу дослідження становлять практика розгляду справ Конституційним 

Судом України, Верховним Судом США, а також довідкові видання, 

статистична інформація, публікації засобів масової інформації та матеріали 

офіційних веб-сайтів органів публічної влади України та США.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, 

що вони можуть бути використані в:

- науково-дослідній сфері -  при подальших дослідженнях місцевого 

самоврядування в Україні та у США, організаційно-правових форм 

місцевого самоврядування;

- нормотворчій сфері -  при подальшій розробці та вдосконаленні 

актів муніципального законодавства України;

- правозастосовній сфері -  при подальшому реформуванні місцевого



самоврядування та при децентралізації публічної влади в Україні, при 

пошуку та застосуванні кращого зарубіжного досвіду в муніципальну 

практику;

- навчальному процесі -  при підготовці підручників, інших 

навчально-методичних матеріалів з дисциплін «Конституційне право 

України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Муніципальне 

право» тощо. Окремі положення дисертаційного дослідження 

використовувалися під час проведення занять у Національному 

університеті «Одеська юридична академія».

Апробація результатів дослідження. Автором проведена належна 

апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні результати 

дослідження було висвітлено в одинадцяти публікаціях, п’ять з яких 

опубліковано в наукових фахових виданнях (у т.ч. чотири -  у збірниках 

наукових праць, що входять до переліку фахових видань, затверджених 

МОН України, одна -  у зарубіжному науковому виданні) та у шести тезах 

доповідей на наукових конференціях.

Структура та обсяг дисертації, її зміст. Робота складається зі 

вступу, двох розділів, що включають 5 підрозділів, висновків за розділами, 

загальних висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 213 сторінок, із них основного тексту 176 сторінок, 

список використаних джерел містить 211 найменувань і розміщений на 20 

сторінках.
Дослідження змісту дисертації дає підстави резюмувати, що всі 

сформульовані автором елементи наукової новизни, отримані в ході даного 

дослідження є доведеними та такими, що несуть у собі низку 

концептуальних висновків і рекомендацій, що мають теоретичне та 

практичне значення.
Зокрема, серед наукових ідей, які найбільїйе привернули увагу, слід

виокремити наступні.



У Розділі 1 автор послідовно та системно доходить низки висновків, 

спираючись переважно на доктринальні розробки. Перш за все, автором 

було угруповано дослідження муніципального управління в США, які є 

актуальними для аналізу організаційно-правових форм місцевого 

самоврядування у цій країні, а потім з їх урахуванням зроблено власні 

тези. Так, у цьому розділі отримало подальшу аргументацію поняття 

конституційних цінностей як правових цінностей, які закріплені у тексті 

Основного Закону чи витлумачені з його положень Конституційним Судом 

України, та конституційних принципів як принципів, які закріплені у 

тексті Основного Закону чи витлумачені з його положень Конституційним 

Судом України. Слід погодитись з К.А. Гончаровою у тому, що таке 

розуміння конституційних цінностей та конституційних принципів 

полегшує їхнє співвідношення відповідно з правовими цінностями та 

принципами права.

Крім того, у Розділі 1 знайшла подальший розвиток теза про те, що 

конституційні цінності -  це найбільш важливі на певному етапі розвитку 

держави та суспільства конституційні принципи, а також обґрунтовано та 

сформульовано визначення поняття «організаційно-правова форма 

місцевого самоврядування».

У Розділі 2 автор послідовно та системно доходить низки висновків, 

які мають належний рівень наукової новизни та становлять інтерес для 

практики. Багато фактів про США введено в український науковий обіг 

вперше -  наприклад, підкреслено, що у США не існує ретроспективних 

організаційно-правових форм місцевого самоврядування. На сучасному 

етапі застосовуються усі ті форми, які були наявні починаючи з 

британської колонізації окремих частин сучасної території цієї держави, та 

з’являються нові форми і нові різновиди вже існуючих форм.

Також у Розділі 2 К.А. Гончарова гіриділяє належну увагу 

українському муніципальному тезаурусу. Зокрема, нею доведено



неточність таких наявних в українській юридичній літературі назв 

організаційно-правових форм місцевого самоврядування у США, як 

«управитель міста», «мер -  муніципалітет», «мер -  рада», «менеджер -  

рада», «комбінована форма» (гібридна форма). Крім того, авторкою 

обґрунтовано, що інколи неточності у назвах викликані особливостями 

перекладу на українську мову («управитель міста»), інколи -  наданням 

переваги одноособовому муніципальному органу перед колегіальним 

представницьким муніципальним органом при найменуванні форми («мер 

-  муніципалітет», «мер -  рада», «менеджер -  рада»; на початку кожної з 

назв мала б згадуватись місцева рада, як колегіальний представницький 

орган, який завжди має значно більше впливу, ніж така посадова особа, як 

мер тощо), інколи -  пропозицією уважати різновид вже існуючої 

організаційно-правової форми новою організаційно-правовою формою 

(«комбінована форма», «гібридна форма»). Ці та інші розробки уміщено у 

підрозділі 2.1.
У підрозділі 2.2 К.А.Гончаровою узагальнено, що система 

організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні 

сформована у залежності від виду адміністративно-територіальної 

одиниці: а) області, райони застосовують комісійну форму; б) населені 

пункти застосовують форму «рада -  мер (сильний)». У цьому ж підрозділі 

сформульовано цікаву пропозицію -  при плануванні та проведенні 

муніципальної реформи розглянути можливість впровадити альтернативні 

організаційно-правові форми: а) для міст -  «рада -  менеджер» та «рада -  

мер (слабкий)»; б) для сільських населених пунктів -  «рада -  менеджер» та 

комісійну форму.
Обсяг основного тексту дисертації відповідає встановленим 

нормативам, які висуваються до такого виду наукових робіт. Мова роботи 

відзначається точністю, логічністю та аргументованістю викладу, що 

відповідає науковому стилю. Наукові положення у тексті дисертації за



формою викладу доступні, у смисловому плані довершені, цілісні та 

взаємопов’язані.

Дискусійні положення та зауваження щодо дисертації. Однак, не 

зважаючи на значну кількість позитивних моментів, у дисертації 

К.А.Гончарової є й ряд положень, висновків і пропозицій, що носять 

дискусійний характер та потребують додаткової аргументації здобувачем у 

процесі публічного захисту.

1. Ознайомлення з текстом роботи привернуло увагу до того, що 

авторка не згадує про старост, коли йдеться про місцеве самоврядування в 

Україні у цілому. Не згадує вона про старост і тоді, коли визначає 

організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні, 

зокрема. У зв’язку з цим виникає логічне запитання -  чи було враховано 

наявність посади старости при визначенні назв, видів організаційно- 

правових форм місцевого самоврядування в Україні?

2. Ще одне питання, яке доцільно розкрити на захисті, також 

пов’язано з інститутом старости. На захисті доцільно було б пояснити, які 

новели у правовому статусі старости в Україні авторка б відмітила як 

найважливіші? Чи є у США посадові особи, аналогічні українським 

старостам? Це сприяло б підвищенню рівня комплексності дослідження.

3. Варто висловити додаткові аргументи на користь тези щодо того, 

що доцільно скорочувати кількість депутатів місцевих рад.

Разом з тим, характер наведених міркувань щодо окремих питань в 

роботі в цілому не знижує наукової цінності представленого на захист 

дослідження.

Висновок щодо відповідності дисертації встановленим вимогам.
Аналіз тексту дисертації К.А.Гончарової свідчить про відсутність 

порушень авторкою вимог академічної доброчесності. У роботі наявні 

посилання на джерела інформації у разі викорйстання ідей, тверджень і 

відомостей, надано достовірну інформацію про результати наукової



діяльності, використано інноваційні та традиційні методи дослідження та 

широке коло джерел інформації.

Тема дисертації є актуальною, сформульовані авторкою висновки та 

рекомендації є достатньо аргументованими, характеризуються науковою 

новизною та мають значення не лише для юридичної науки, але й для 

правозастосовної практики. Викладені в дисертації рекомендації та 

конкретні пропозиції є теоретично обґрунтованими.

Основні положення дисертації з належним ступенем повноти були 

відображені у наукових статтях, підготовлених та опублікованих 

дисертантом, кількість і якість яких відповідає вимогам щодо публікацій, 

зарахованих за темою дисертації.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК.
Отже, слід дійти загального висновку, що дисертація Гончарової 

Крістіни Андріївни на тему: «Організаційно-правові форми місцевого 

самоврядування в Україні та США: порівняльно-правове дослідження» 

відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії, який затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 січня 2022 року №44. Авторка роботи -  

Гончарова Крістіна Андріївна -  заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 — «Право» за спеціальністю 081 

«Право».
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