
Рішення спеціалізованої вченої ради  

про присудження ступеня доктора філософії 

 

Спеціалізована вчена рада Національного університету «Одеська юридична 

академія», Міністерства освіти і науки України, м. Одеса, прийняла рішення про 

присудження ступеня доктора філософії галузі знань 08 «Право» на підставі 

прилюдного захисту дисертації «Організаційно-правові форми місцевого 

самоврядування в Україні та США: порівняльно-правове дослідження» за 

спеціальністю 081 «Право» 17 січня 2023 року. 

Гончарова Крістіна Андріївна, 1995 року народження, народилась у місті 

Одеса, громадянка України, освіта вища: у 2019 році з відзнакою закінчила 

Національний університет «Одеська юридична академія» та здобула кваліфікацію: 

ступінь вищої освіти «Магістр», спеціальність «Право».  

Дисертацію виконано в Національному університеті «Одеська юридична 

академія», м. Одеса.  

Науковий керівник - доктор юридичних наук, професор Мішина Наталя 

Вікторівна, професор кафедри конституційного права Національного університету 

«Одеська юридична академія». 

Здобувачка має 11 наукових публікацій, зокрема чотири статті, які 

опубліковано у збірниках наукових праць, що входять до переліку фахових видань, 

затверджених МОН України, одну статтю – у науковому періодичному виданні 

іноземної держави та 6 тез доповідей на науково-практичних конференціях: 

 

1. Гончарова К. А. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування: 

постановка питання. Вісник Чернівецького факультету Національного 

університету «Одеська юридична академія» : збірник наукових статей. Чернівці, 

2019. № 3. С. 32-40. 



2. Гончарова К.А. Поняття «організаційно-правова форма» в муніципальному 

та цивільному праві. Juris Europensis Scientia. 2021. № 1. С. 32-36. 

3. Гончарова К. А. Аксіологічний вимір місцевого самоврядування в Україні та 

в США. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових 

наук України. 2019. № 20. С. 62-69. 

 

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці (зауваження): 

 

 1. СУРІЛОВА Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри міжнародного  та європейського  права  Національного 

університету «Одеська юридична академія», зазначила, що актуальність теми 

дослідження є безпечною з огляду на те, яке місце інститут місцевого 

самоврядування посідає в нашій країні, він постійно удосконалюється, а тому досвід 

США в розрізі муніципальної реформи може бути використаний таким чином, щоб 

зберегти національні традиції, що є важливим для врахування в Україні. 

Підкреслила, що при проведенні дослідження авторка застосувала інноваційну для 

практики муніципального права методологію, ввела до наукового обігу нові терміни, 

сформулювала пропозиції з удосконалення термінологічного апарату, а також 

дисертантка довела, що володіє навичками з обґрунтування своєї наукової позиції. 

Звернула увагу на те, що Крістіна Андріївна продемонструвала це не лише у своїй 

роботі, а й під час захисту, відмітила, що здобувачка є гідною представницею 

одеської школи муніципального права, що започаткована професором Орзіром. 

Професор Олена Сурілова порекомендувала Крістіні Андріївні продовжувати 

муніципально-правові дослідження, запропонувала поглибити дослідження досвіду 

США, розглянувши, наприклад, питання компетенції муніципальних органів, 

фінансових основ місцевого самоврядування в США, або звернутися до досвіду 



інших англомовних країн, адже Крістіна Андріївна володіє англійською на високому 

рівні, підкреслила необхідність таких досліджень для української юридичної науки 

та безперечно сприяють її розвитку, а також розвитку місцевого самоврядування  в 

Україні. Вказала на те, що за підсумками ознайомлення з текстом дисертації та з 

урахуванням успішного захисту, на її думку, дисертація Гончарової Крістіни 

Андріївни відповідає спеціальності 081 «Право» та вимогам чинного законодавства, 

а авторка заслуговує на присудження ступеня доктора філософії.   

 

 2. АФАНАСЬЄВА Мар’яна Володимирівна, доктор юридичних наук, 

професор, професор  кафедри конституційного права Національного 

університету «Одеська юридична академія», критичні зауваження та пропозиції 

були викладені рецензентом у наданій рецензії на дисертацію, водночас вона 

підкреслила, що Україна наразі знаходиться у процесі муніципальної реформи, тому 

багато уваги приділяється саме зарубіжному досвіду, європейському досвіду, проте, 

на думку рецензента, саме дисертація Крістіни Андріївни свідчить про певну 

прогалину в науковому просторі щодо вивчення досвіду США в розрізі 

муніципального самоврядування, представлена дисертація певним чином цю 

прогалину зменшує та надає можливість в отриманні інформації, яка в подальшому 

буде використана законодавцем у його діяльності щодо муніципальної реформи, що 

надасть змогу змінити підходи, що використовувалися наразі, а дисертація Крістіни 

Гончарової стане тим джерелом, що допоможе в цьому процесі. Рецензент 

позитивно відмітила намагання дисертантки приділити увагу темі організаційно-

правових форм, а напрацювання, що були нею запропоновані, саме привертають на 

себе увагу в розрізі розгляду системи організаційно-правових норм, самого 

розуміння цього інституту, а також привертає на себе увагу аргументація щодо 

зменшення строку повноважень місцевих рад – все це в представленій роботі 

докладно обґрунтовано. За результатами захисту рецензент зробила висновок, що 



робота Крістіни Гончарової відповідає встановленим вимогам, а авторка заслуговує 

на присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за 

спеціальністю 081 «Право». 

 

 3.  КУЛІ-ІВАНЧЕНКО Ксенія Костянтинівна, кандидат юридичних наук, 

доцент, доцент кафедри конституційного права Національного університету 

«Одеська юридична академія», вказала на те, що всі свої думки з приводу роботи 

та зауваження, пропозиції виклала в наданій рецензії на дисертацію, підкреслила 

актуальність представленої для захисту роботи. Рецензент звернула увагу на те, що 

муніципальна реформа в контексті реформування публічної влади наразі 

призупинена, проте не завершена, тому є можливість проаналізувати основні етапи, 

що зроблені щодо цієї реформи, щоб потім була можливість у виправленні помилок. 

Водночас зазначила, що дисертація Крістіни Гончарової є одним з перших у 

національній юридичній науці досліджень саме системи організаційно-правових 

форм місцевого самоврядування США в контексті запозичення досвіду та 

подальшого його використання в Україні. Рецензент вказала на те, що висновки, 

пропозиції та рекомендації дисертантки є науково обґрунтованими, логічними та 

такими, що відповідають встановленим вимогам до такого роду робіт, дисертація є 

самостійною, завершеною, оригінальною, відповідає всім вимогам, звернула увагу 

на джерельну базу дослідження, зробила акцент на кропіткій та важкій роботі 

дисертантки у процесі написання роботи, оскільки Крістіна Андріївна розпочала 

своє дослідження в умовах пандемії, а завершила вже в умовах воєнного стану. 

Висловила думку, що Гончарова Крістіна Андріївна заслуговує на присудження їй 

ступеня доктора філософії. 

 

 



 4. ГАРАДЖАЄВ Джейхун Ясін огли, доктор юридичних наук, доцент, 

професор кафедри конституційного права юридичного факультету 

Бакинського державного університету, звернув увагу, що актуальність дисертації 

не викликає сумніви в офіційного опонента, зазначив, що місцеве самоврядування в 

Україні реформується вже протягом досить тривалого часу, при цьому 

застосовується як національний досвід, так і зарубіжний. Водночас офіційний 

опонент підкреслив, що місцеве самоврядування США залишається і надалі 

малодослідженим у юридичній літературі, зазначив, що авторка дослідила доволі 

великий масив джерел, сформулювала цікаві висновки та пропозиції. Офіційний 

опонент вказав, що одеська школа конституційного права традиційно приділяє 

значну увагу місцевому самоврядуванню, що у свою чергу заслуговує на всіляку 

підтримку, а авторка доцільно обрала саме таку тему для свого дослідження, адже її 

науковий керівник є однією з учениць професор Орзіха, який є одним з найбільш 

відомих фахівців муніципального права в Україні. Особливу увагу офіційний 

опонент звернув на термінологічне наповнення роботи, пропозицію надання вибору 

організаційної форми місцевого самоврядування в територіальних громадах. На 

думку офіційного опонента, захист відбувся на високому рівні. Офіційний опонент 

надав свої зауваження у відгуку на дисертацію, які були оголошені під час 

публічного захисту, та висловив побажання для здобувачки – видати друком 

монографію за результатами проведеного дослідження, підкреслив, що робота 

відповідає спеціальності 081 «Право», а авторка заслуговує на присудження ступеня 

доктора філософії.  

 

 5. ВІХЛЯЄВ Михайло Юрійович, доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права 

Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний 

університет», зосередив увагу на тому, що представлена тематика дисертаційного 



дослідження відзначається високим ступенем актуальності, торкається важливо= 

проблематики конституційного права – місцевого самоврядування. Зазначив, що 

реформування місцевого самоврядування в Україні проводиться постійно з моменту 

проголошення незалежності з 1991 року, періоди інтенсивних реформ змінюються 

відносно спокійними. Вказав на те, що періоди інтенсивних реформ 

супроводжуються змінами в муніципальному законодавстві, а потім положення 

нормативно-правових актів реалізуються на практиці, що надає представленій 

роботі не лише наукового, а й практичного значення. Виокремлені та виконані 

авторкою в процесі дослідження завдання надали можливість повною мірою досягти 

мети, поставленої в роботі, здійснити дослідження, яке передбачало аналіз 

організаційно-правових форм місцевого самоврядування в США з метою розробки 

пропозицій та подальшого вдосконалення системи організаційних форм місцевого 

самоврядування України. Відмітив наукову новизну дослідження. Офіційним 

опонентом у відгуку на дисертацію було надано критичні зауваження щодо змісту 

роботи, проте він зазначив, що при проведенні порівняльно-правого дослідження 

варто звернути було увагу на джерела муніципального права країни, досвід якої 

порівнюється з українським досвідом, акцентував увагу на тому, що в подальшому 

дисертантці слід звернути на це увагу та використати у подальших наукових 

роботах. Офіційний опонент зазначив, що підставі ознайомлення зі змістом 

дисертації та враховуючи наукову дискусію, можна дійти висновку, що 

представлена для захисту робота відповідає галузі знань 08 «Право» спеціальності 

081 «Право», вимогам 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 р. № 44, а авторка роботи – 

Гончарова Крістіна Андріївна заслуговує на присудження ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 081 «Право». 



 
 

 
 


