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Актуалыистъ теми дисертацшно'1 роботи. Дисертащйне дослщження 

Гончарове! Кр1стши Андрпвни на тему «Оргашзащйно-правов! форми 

м1сцевого самоврядування в У крапп та США: пор!вняльно-правове 

дослщження» присвячене проблемам, актуальним як з точки зору 

конститущйно-правово! теорп, так 1 практики розбудови демократично! 

правово! держави.

По-перше, мшцеве самоврядування в Украпп реформуеться протягом 

тривалого часу. При цьому застосовуеться 1 нацюнальний досвщ, 1 

заруб1жний досвщ, - здебшыпого, щоправда, досвщ кра!н, у яких обрано 

континентальну (европейську) модель мхсцевого самоврядування. Те, що ним 

реформам бракуе ефективностр свщчить про те, що пропозицп К.А. 

Гончарове! можуть стати у нагод! при плану ваши заход1в чергового етапу 

мунщипально! реформи.

По-друге, м1сцеве самоврядування у США залишасться 

малодослщженим в европейськш юридичнш Л1тератур1. Варто шдкреслити, 

що авторка ввела у науковий 061г низку нових джерел, а також 

сформулювала щкав! висновки та пропозицп, деяк! з яких спрямовано на 

конвергенщю англо-американсько! та свропейсько'Г моделей мшцевого 

самоврядування. Такий пщхщ е шноващйним та креативним, вш збагачуе не 

тыьки науку конститущйного 1 мунщипального права зокрема, але й 

юридичну науку у щлому.

По-трете, одеська школа конститущйного права традицшно придыяс 

значку увагу дослщженням мкцевого самоврядування. 3 ще! точки зору слщ
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всыяко заохочувати те, що авторка обрала саме цю тему дослщження, адже и 

науковий кер!вник е одною з учениць професора М.П.Орз!х - одного з 

найв1дом1ших фах1вц1в з мунщипального права в Украпп.

У дисертацшному дослщженш авторка щлком в!рно шдкреслюе, що 

«[в]се бшьше теоретик!в та практиков звертають увагу на те, що м!ськ! та 

селищш населен! пункти можуть пщвищити ефектившсть мюцевого 

самоврядування, якщо передбачити для них р!зн! оргашзацшно-правов! 

форми мюцевого самоврядування, а ще краще - надати можливють 

територ!альн!й громад! чи об'еднанш територ!альнш громад! обирати одну з 

2-3 оргашзащйно-правових форм» (стор. 14).

Авторка обрала об’ектом свое! роботи мюцеве самоврядування в Украпп 

та у США, а предметом - оргашзащйно-правов! форми мшцевого 

самоврядування в Украпп та США: пор!вняльно-правове дослщження. На 

шдстав! цього визначено, що метою роботи е проведения конституцшно- 

пор!вняльного дослщження. яке передбачае анал!з системи оргашзащйно- 

правових форм мюцевого самоврядування в США з метою розробки 

пропозищй для подальшого удосконалення системи оргашзащйно-правових 

форм мюцевого самоврядування в Украпп.

3 урахуванням об’екту 1 предмету дослщження для досягнення його мети, 

автором сформульовано 5 завдань, як! й обумовили структуру роботи та 

надали можливють дшти системних висновюв при визначенш результате 1 

обгрунтуванш низки нових положень. як! мають важливе значения для науки 

1 практики конститущйного 1 мунщипального права.

Обгрунтовашстъ наукових положень, висновкгв / рекомендация, 

сформульованих у дисертаци та 1х новизна. Науков! положения, висновки та 

рекомендацн, сформульоваш в дисертацшному дослщженш, е 

аргументованими. Ус! роздыи. шдроздши та шпп структурно частини роботи 

пщпорядковаш однш, ч!тко визначенш мет!, що детал!зуеться конкретними 

завданнями, сформульованими авторкою. Структура роботи вщповщае мет!
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та завданням дослщження, дозволяе здшснити теоретичне узагальнення 1 

вир1шення наукового завдання, яке сформулював автор.

Структура дисертацп, яка характеризуеться цшсшстю й лопчною 

посл1довн1стю, св1дчить про системшсть представленого дослщження.

Окремо СЛ1Д зупинитись 1 на ЗМ1СТ1 дисертащйноТ роботи, в якш авторка 

ПОСЛ1ДОВНО 1 обгрунтовано розкрила предмет дисертащйного дослщження. 

Авторкою грамотно викладено зм1ст анотацш, у встуш дисертащйного 

дослщження обгрунтовуеться актуальшсть теми, визначаються об’ект, 

предмет, мета 1 основш завдання дослтдження, характеризуеться 

методолопчна 1 науково-теоретична основа роботи, наукова новизна 

одержаних результате, теоретичне 1 практичне значения результате 

дослщження, виокремлюються положения щодо Тх апробацп тощо.

Зм1стовно дисертащйне дослщження складаеться 1з двох блоюв питань, 

як! вщображеш у ньому. Це питания теоретичного характеру (Роздш 1). та 

пор1вняльного та прикладного зм1сту (Роздш 2).

У першому розд1Л1 авторка проанал1зувала теоретичне шдгрунтя для 

свого подальшого дослщження. тобто для дослщження оргашзацшно- 

правових форм М1сцевого самоврядування в УкраТш та США.

У першому шдроздпп здшенено 1сторичний огляд дослщження 

оргашзащйно-правових форм мшцевого самоврядування в УкраТш та США.

Пщроздш 1.2. «Аксюлопчний вим!р М1сцевого самоврядування в 

УкраТш та США» е внеском у подальше дослщження можливосп 

пор1вняност1 мунщипального доевщу цих краТн з огляду на щншене 

навантаження шетитуту мшцевого самоврядування в них.

Завершуе Роздш 1 пщроздш 1.3. «Поняття оргашзащйно-правовоТ 

форми мшцевого самоврядування». У цьому пщроздпй авторка звертаеться 

до М1ждисциплшарного вим<ру поняття «оргашзацшно-правова форма» та 

широко застосовуе пращ фах1вщв з приватного права, у першу черту з 

цившьного права.
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Розды 2 за своТм змютом присвячений системам оргашзацшно- 

правових форм М1сцевого самоврядування в США та в УкраГш. При цьому 

авторка звертае увагу на характеристику цих систем, а також формулюе 

напрями рецепцп досв1ду США в УкраГш.

Так, у шдроздтш 2.1 дослщжуеться система оргашзацшно-правових 

форм м1сцевого самоврядування у США. Авторка грунтовно шдшшла до 

цього питания, зокрема вона придыила увагу термшологп наукових 

дослщжень мунщипального спрямування у частин! назв конкретних 

оргашзацшно-правових форм. Доведено неточшсть таких наявних в 

украТнськш юридичнш л!тератур! назв оргашзацшно-правових форм 

м1сцевого самоврядування у США. як «управитель м1ста», «мер - 

мупщипалпет», «мер - рада», «менеджер - рада», «комбшована форма» 

(пбридна форма). Обгрунтовано, що школи неточност! у назвах викликаш 

особливостями перекладу на украТнську мову («управитель м1ста»), школи - 

наданням переваги одноособовому мунщипальному органу перед 

колепальним представницьким мунщипальним органом при найменуванш 

форми («мер - мун1ципал1тет», «мер - рада», «менеджер - рада»; на початку 

кожноГ з назв мала б згадуватись м!сцева рада, як колепальний 

представницький орган, який завжди мае значно б!льше впливу, шж така 

посадова особа, як мер тощо), школи - пропозищею уважати р!зновид вже 

гснуючоТ оргашзацшно-правовоТ форми новою оргашзацшно-правовою 

формою («комбшована форма», «пбридна форма»).

Позитивною е спроба дисертантки у межах шдрозд!лу 2.2 

проанал1зувати систему оргашзацшно-правових форм мюцевого 

самоврядування в УкраГш та перспективи запозичення досвщу США. В 

результат! на матер!алах досвщу США для УкраТни: а) отримала додаткову 

аргументащю теза «проти» прийняття окремих закошв про органи мюцевого 

самоврядування (про представницьк! органи, про виконавч! органи), або про 

посадових ос!б мюцевого самоврядування (наприклад, про сшьського, 

селищного, мюького голову тощо); б) отримала додаткову аргументащю теза
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про дощльшсть повернення до застосування мажоритарно? виборчоТ системи 

для формування М1сцевих рад; в) отримала додаткову аргументами? теза про 

дощльшсть скорочення строку повноважень мюцевих рад в УкраТш (у США 

максимальный строк повноважень мушципальних представницьких 

колепальних органов складае 4 роки); г) обгрунтована дощльшсть 

застосування принципу ротащТ при форму ваши мюцевих рад в УкраТш; д) 

отримала подальшу аргументации теза про дощльшсть зменшення кыькост! 

члешв М1сцевих рад в УкраТш; е) обгрунтована дощльшсть впровадження 

положения, вщповщно до якого одна й та сама особа не може бути депутатом 

М1сцевих рад, сыьським, селищним, м1ським головою бшыпе шж три строки 

шдряд; с) отримала подальшу аргументацию теза про надання можливост! 

колепальним представницьким органам областей та райошв формувати 

виконавч! органи, як! б мали мунщипальну природу.

У висновках авторкою за результатами проведеного дослщження 

викладено найбгльш важлив! науково-теоретичш та практичш положения, як! 

повно вщображають змют дисертащ Иного дослщження, результата 

використання р!зних методолопчних прийом^в дослщження, авторсью щеТ. 

як1 засноваш на дослщженому емшричному матер1алг

Додатки М1стять шформащю про апробащю результат! в дисертащйного 

дослщження та публжацп авторки.

Вказане вище свщчить про те, що дисертацшна робота е комплексною 

науковою працею, що шдготовлена авторкою самостшно, мае завершений 

характер, в якш вир!шено наукове завдання, що полягае в проведенш 

конститущйно-пор1вняльного анал1зу системи оргашзацшно-правових форм 

мюцевого самоврядування в США з метою розробки пропозищй для 

подальшого удосконалення системи оргашзацшно-правових форм мюцевого 

самоврядування в УкраТш.

Вищезазначене свщчить про лопчну послщовшсть дисертащйного 

дослщження, використання в процес! дослщницькоТ роботи принципу 

викладу матер!алу вщ загального до конкретного.
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Наукова новизна результатов дисертацшного дослщження. 

Результатам дисертащйного дослщження притаманний належний р1вень 

науковоТ новизни, при цьому положения з ргзним ступенем науково! новизни 

М1стяться в кожному з розд1Л1в дисертацн.

Переходячи до оцшки новизни викладених у дисертацн основних 

положень, а також висновюв та пропозицш слщ вщзначити, що у 

досл1дженн1 автором поставлено перед собою нерозроблеш рашше задачи 

розв’язання яких дозволило одержати нов! науков! результати 1 виробити ряд 

пропозицш. Автором на основ! опрацювання значного обсягу наукового та 

практичного матер!алу сформульовано низку висновюв, як! мають наукову 

новизну та належним чином обгрунтоваш.

Зокрема, наукову та практичну новизну мають таю висновки та 

пропозицп, як:

- уперше на шдстав1 того, що як в Украпп, так 1 у США застосовуеться 

бшьше, Н1ж одна оргашзацшно-правова форма мтсцевого самоврядування. 

запропоновано вести мову про «систему оргашзацшно-правових форм 

мюцевого самоврядування»;

- уперше оргашзацшно-правову форму М1сцевого самоврядування в 

областях та районах УкраГни охарактеризовано як комклйну форму;

- удосконалено тезу щодо неточносп таких наявних в украГнськш 

юридичнш Л1тератур1 назв оргашзацшно-правових форм мюцевого 

самоврядування у США, як «управитель М1ста» (в1рним аналогом с «рада - 

мер»), «мер - мунщнпалпет» (в1рним аналогом е «рада - мер»), «мер - рада» 

(в1рним аналогом е «рада - мер»), «менеджер - рада» (в1рним аналогом е 

«рада - менеджер»), «комбшована форма» та «пбридна форма» (недошльно 

виокремлювати, фактично мова йде про форму «рада - мер»);

- набула подалыпого розвитку дощльшсть повернення до застосування 

мажоритарно!’ виборчо! системи для формування мюцевих рад;

- набула подалыпого розвитку теза «проти» прийняття окремих закошв 

про органи мюцевого самоврядування (про представницьк! органи, про
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виконавч! органы), або про посадових ос1б лпсцевого самоврядування 

(наприклад, про сшьського, селищного. М1ського голову тощо); ниш.

Отриман! пщ час написания дисертащйноТ роботи висновки е 

обгрунтованими, сформульоваш положения базуються на вагомому 

емшричному матер1ал1. Опрацьована значна кыыасть наукових робот з 

обраноТ теми, а також великий масив нормативно-правових джерел, що 

забезпечило високий науковий р!вень даного дисертащйного дослщження.

Практичне значения одержаних результате визначаеться Тх 

спрямовашстю на розв'язання актуальних проблем конституцшного 1 

мунщипального права УкраТни. Зокрема, вони можуть бути використаш у 

науково-дослщнш сфер! - при подалыпих дослщженнях мщцевого 

самоврядування в Украпп та у США, оргашзащйно-правових форм мкцевого 

самоврядування; у нормотворчш сфер! - при подалышй розробщ та 

вдосконаленш акпв мушципального законодавства УкраТни; у 

правозастосовнш сфер! - при подальшому реформуванш мщцевого 

самоврядування та при децентрал1зацн публ1чноТ влади в УкраТш, при 

пошуку та застосуванш кращого заруб1жного доевщу в мунщипальну 

практику; у навчальному процес! - при пщготовщ пщручниюв. шших 

навчально-методичних матер!ал1в з дисцишйн «Конститущйне право 

УкраТни», «Конститущйне право заруб1жних краш», «Мунщипальне право» 

тощо.

Анал13 тексту дисертацп евщчить про вщеутшеть порушення автором 

академ1чноТ доброчесность У робот! наявш посилання на джерела 

шформацп у раз! використання щей, тверджень, ведомостей, дотримано 

вимоги норм законодавства про авторське право; надано достов!рну 

шформащю про результати науковоТ дТяльностц використаш методики 

дослщжень 1 джерела шформацп.

У рецензованш пращ не виявлено ознак академтчного плапату, 

самоплапату, фабрикацп, фальсифжащТ.
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Дискусшш положения та зауваження щодо змкту дисертаци. Як 1 

будь-яке гнше дисертацшне дослщження, робота мгстить окремг дискусшш 

положения, як! можуть стати пщгрунтям для виокремлення деяких побажань 

чи запитань.

1. У робот! значна увага придыяеться аналгзу таких джерел права, як 

конституцп та нормативно-правов! акти як загальнодержавного. так г 

М1сцевого р1вня (у випадку з США - також 1 нормативно-правових акпв 

суб’ектгв федерацп). Але, авторка майже не придшяе уваги аналгзу таких 

джерел права, як правое! звича'Г. Належшсть США до англо-американсько'Г 

правовоТ родини робить щкавим дослщження мунщипальних звичаТв - у раз! 

ТхньоТ ная вноси.

2. Авторка придшяе окремий пщрозды свого дослщженням щншсно- 

правових питань. У звязку з цим на захисп дощльно було б сформулювати 

тезу щодо дощльноси - або навпаки. недощльносп - виокремлення такого 

виду правовоТ аксюлогп, як мунщипальна аксюлопя.

3. Авторка неодноразово наголошуе на тому, що и розробки у частищ 

визначення поняття «оргашзацшно-правова форма мюцевого 

самоврядування» грунтуються значною частиною на розумшш цьото поняття 

у цившьному прав! (с. 77, 79, шип). Однак, навряд чи наведен! у дисертацп 

аргумента можна визнати повшстю переконливими - авторка вдаеться 

здебгльшого до аргументацп з застосуванням методу аналоги. Навряд чи це 

може бути основою аргументащю - достатньо згадати договори у 

публичному прав! та договори у цившьному прав! для того, щоб дшти 

висновку, що аргументащю щеТ тези дощльно посилити.

4. Авторка придгляе значну увагу питаниям залучения громадськост! до 

роботи мгсцевих рад в УкраТн! (сторшка 165 та шпп сторшки роботи). 

Водночас, вщповщний досвщ США «симетрично» не висвгтлюеться. На 

захистг дощльно пояснити таку побудову вщповщноТ частини дисертащйного 

дослщження.

5. Враховуючи, що дослщження е компаративним та мае доктринально-
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праксеолопчний характер, доречно поставити питания - чи не виникло у 

авторки бажання запропонувати власне визначення поняття «м^сцеве 

самоврядування»?

Зазначеш зауваження та побажання е дискусшними та 

рекомендацшними 1 в цшому не впливають на загальну високу позитивну 

оцшку дисертацшного дослщження.

Ус! висновки, узагальнення, припущення, пропозицп, положения 

новизни, що виносяться на захист, 1 висновки, зроблеш в щй дисертацп, 

авторкою сформульоваш самостийно. апробован! й опублжоваш 

одноособово.

Повнота викладу результатов дисертацп. Опублжоваш авторкою 

науков1 пращ повшстю репрезентують змют наукових положень, висновюв 

та рекомендащй, сформульованих у даному дисертащйному дослщженнг 

Основш положения дисертацшного дослщження викладеш в 11 наукових 

публгкащях, яю розкривають основний зм1ст дисертацп, зокрема в однш 

стагп в перюдичному пауковому виданш держави, яке входить до 

Оргашзацп економочного сшвробкництва 1 розвитку та Свропейського 

Союзу, з наукового напряму, за яким подготовлено дисертащю здобувача. у 

чотирьох наукових виданнях, включених до перелоку наукових фахових 

видань УкраГни, а також у тезах доповщей на науково-практичних 

конференщях.

Дисертащя виконана з дотриманням вимог сучасного украТнського 

долового мовлення.

Загальний висновок. На пщставо вищевикладеного вважаю, що 

дисертацшна робота на тему: «Оргашзащйно-правов! форми мюцевого 

самоврядування в Украпп та США: поровняльно-правове дослщження» 

вщповщае галузо знань 08 «Право» спещальност! 081 «Право» та вимогам 

Порядку присудження ступеня доктора фыософп та скасування рошення 

разово? спещалозованоТ вченоТ ради закладу вищоТ освоти, науковоТ установи 

про присудження ступеня доктора фыософп, який затверджено постановою
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Кабшету Мш1стр1в УкраТни В1д 12 с1чня 2022 року №44, а н авторка - 

Гончарова Кр1стша Андривна - заслуговуе на присудження наукового 

ступеня доктора фшософп за спещальшстю 081 «Право».

Офщшний опонент, 

суддя Конституцшного Суду 

Азербайджансько'1 Республики, 

професор кафедри конституцшного права

Дж. Гараджасв


