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1. Актуальнiсть дисертацiйного дослiдження.

CyracHi трансформацiйнi процеси у сферi мiсцевого самоврядування

вiдображають значнi перетворення в системi публiчного управлiння,

спрямованi на забезпечення ефективностi надання публiчних послуг та

створення безпечного i комфортного життевого середовища. Безумовно, що

Закордонний досвiд е позитивним орiентиром для сучасних змiн. Однак, в

реЗультатi проведення фунтовних дослiджень дисертантом визначено, що

iсторичний розвиток Украiни супроводжувався використанням автентичного



досвiду нацiон€tльних традицiй врядування з icToTHo вiдмiнними

регiональними вiдтiнками. На думку автора, саме це мае забезпечити

концептУальнi змiни у сферi мiсцевого самоврядування та територiальноi

органiзацiI влади в YKpaiHi.

ЗОКРеМа, BipHicTb точки зору автора пiдтверлжуеться станом сучасних

перетворень мiсцевого самоврядування. йдеr"ся про необrрунтоване

стримування процесу об'еднання територiальних громад з боку окремих

сiльськиХ та районних рад. KpiM того, в ходi реформи проявилися деякi

протирiЧчя i недОлiки органiзацiйно-правового та функцiон€шьного змiсту.

Одночасно автором (на ocHoBi аналiзу вiтчизняного та закордонного

досвiду) доведено позитивний вплив традицiй врядування на розвиток
мiсцевого самоврядування та показано, що на сучасному етапi реформ це не

враховуеться.

Одночасно актуальнiсть теми дисертацiйного дослiдження

пiдтверджуеться також зв'язками з науково-дослiдними роботам за темами:

<професiйне навчання службовцiв органiв публiчного управлiння з питань

реалiзацiт прiоритетiв адмiнiстративноi та економiчнот реформ: регiональнi
аспекти> (др J\Ъ 0112U004159), <<Розвиток лiдерства в публiчному управлiннi
та забезпечення ефективного використання ресурсного потенцiалу регiону>>.

(Л Jф 0113U0017S6) на замовлення I_{eHTpy перепiдготовки та пiдвищення

квалiфiкацiТ працiвникiв органiв державноi влади, органiв мiсцевого

самовряДування, керiвникiв державних пiдприемств, установ i органiзацiй

вiнницькоi областi та <<реалiзацiя окремих прiоритетiв комплексного

розвитку регiону: науково-методичний супровiр (ЩР J\b 0114U0O2б04) на

замовлення Херсонського обласного центру перепiдготовки та пiдвищеннrl

квалiфiкацii працiвникiв органiв державноТ влади, органiв мiсцевого

самоврядування, державних пiдприемств, установ i органiзацiй.

особистий внесок автора, як виконавця, полягав у теоретичному

обгрунтуваннi нацiональних традицiй врядування як пiдгрунтя для сучасних

реформ системи мiсцевого самоврядування, аналiзi проблем мiсцевого



самоврядування в Украiъi, спричинених неврахуванням нацiональних

традицiй врядування та розробцi новот моделi мiсцевого самоврядування з

урахуванням нацiон€шьних традицiй врядування.

з цих позицiй акту€шьнiсть та своечаснiсть дисертацiйного дослiдження

вiлiжiнського BikTopa Миколайовича за темою: <вiдтворення нацiональних

традицiй врядування В системi мiсцевого самоврядування Украiни> с

очевидною, а реЕlJliзацiя поставленот автором мети - обгрунтування науково-

теоретичних засад вiдтворення нацiон€шъних традицiй врядування та надання

пропозицiй щодо ix запровадження, що сприятиме пiдвищенню ефективностi

реформування системи мiсцевого самоврядування Украiъи - дае можливiсть

вирiшити важливi питання мiсцевого самоврядування сучасностi й

попередити можливi виклики в майбутньому.

2. Ступiнь обГрунтованостi й достовiрностi наукових положень,

висновкiв i рекомендацiйо сформульованих у дисертацiТ.

обrрунтованiсть та достовiрнiсть пiдтверджуються ретельним аналiзом

праць вiтчизняних i зарубiжних вчених та використанням загаJlьнонаукових

та спецiальних методiв дослiдження. HaykoBi положення, висновки та

результати, що мiстяться У дисертацiт, базуються на теоретичному аналiзi та

систематизацii наукових праць, що стосуються питань розвитку
нацiональних традицiй врядування в iсторичнiй ретроспективi, проблем

мiсцевого самоврядування та особливостей здiйснення сучасних

перетворень.

у процесi дослiдження використано сукупнiсть методiв:

- iсториЧний метод (для дослiдження науково-теоретичних, iсторичних

та просторово-часових засад формування мiсцевого самоврядування);

- дедуктивний (для виявлення факторiв, Що вплинули на iсторичну

динамiку нацiональних традицiй врядування);



- метод абстраryвання (дп" визначення основних автентичних

характеристик територiальноТ громади) ;

- МеТоД компаративного аналiзу (для виокремлення та характеристики

ЗаГ€LIIЬнонацiональних традицiЙ врядування та Тх регiон€lJIьних вiдмiнностей в

YKpaiHi);

- метод структурно-логiчного моделювання (дп" обгрунтування

КонцеПтуilJIьних пiдходiв до формування методологiТ моделювання та

розробки нових моделей системи мiсцевого самоврядування);

- МеТод комплексного аналiзу (для формулювання наукових визначень,

висновкiв, якi виносяться на захист).

Об'ектом дослiдження автором визначено систему мiсцевого

СаМОВРЯДУВання УкраiЪи, предметом - вiдтворення нацiональних традицiй

врядування в системi мiсцевого самоврядування УкраiЪи.

HayKoBi положення, висновки та рекомендацii мають достатне

еМПiРичне Та теоретичне обГрунтування, що обумовлено використанням

ЗНаЧнОТ кiлъкостi науковоi лiтератури, нормативно-правовоi бази. I_{e дало

ЗМОГУ аВТору системно пiдiйти до досягнення визначеноI мети та дослiдити

РiЗНi аСПеКТи обраноi тематики. Серед найбiльш значущих результатiв

ДОСЛiДЖення, що мають наукову новизну, можна вiдзначити дослiдження

архетипiв нацiональних традицiЙ врядування та розроблення з ik

урахуванням нових моделей мiсцевого самоврядування.

У теоретичному планi представлена до захисту робота мае наукову

ЦiННiСТЬ, ПерШ За все, спробою розвинути понятiйно-категорiальний апарат

НаУКИ ДеРЖаВНОГО УПРаВлiння. Так, у першому роздiлi дисертацii проведено

ДОСЛiДЖеННя витокiв нацiональних традицiй врядування, обrрунтовано

значення нацiонального характеру укратнськоi нацii для формування

УПРаВЛiНСЬКОГо Звичаю (с.25-42). Важливим доробком дисертанта також с

власнi HayKoBi погляди щодо категорiЙ <<традицiя>>, (врядуваннjI),

(УРЯДУВання), ((самоуправлiння>>, <<мiсцеве самоврядування), <<нацiональнi

традицii врядуваннл (с. 42-47).



В результатi аналiзу правовоi бази у сферi мiсцевого самоврядування,

ДИСеРТаНТ ПОмiчае спотворення нацiональних традицiй врядування в часи

Росiйсъкоi iмперiТ та Радянського Союзу (с. 64-76). Також автор

ДИСеРТаЦiЙНОГО дослiдження доводить, що европейськi краiни: Польща,

УГОРЩИНа, РУмУнiя та Австрiя, використовуючи досвiд нацiональних

традицtй врядування, досягли значних успiхiв в розбудовi мiсцевого

самоврядування (с. 7 6-92).

у другому роздiлi дослiдження дисертант зосереджуеться на

грунтовнiй характеристицi громади, обrрунтовуе ii змiст та значення,

РОЗКРИВае ПРИНЦИпи формування, визначас зовнiшнi та внутрiшнi складники

е проведення

(с. 95-1 12).

Одним iз найважливiших етапiв дослiдження

КОМПаРаТиВного аналiзу нацiональних традицiй врядування, визначення Тх

архетипiв, що слати фундаментом для розроблення нових моделей мiсцевого

самоврядування (с. 1 12- 126).

вагомим внеском до науки державного управлiння е також

дослiдження проблем мiсцевого самоврядування та визначення того, що

однiею з причин ixневрахування нацiональних традицiй врядування е

виникнення (с. |26-14l).

У третьому роздiлi, з метою скерування реформи мiсцевого

самоврядування на засадах вiдтворення нацiональних традицiй врядування

запропоновано Галицьку та Сiчову моделi мiсцевого самоврядування.

рiзниця мiж ними поляга€ в сукупностi та розподiлi повноважень, якими

надiленi органи мiсцевого самоврядування на мiсцевому та регiонсLльному

рiвнях, а такоЖ наявнiстю особливостей в цiннiсному, органiзацiйному,

правовому, функцiональному та ресурсному аспектах (с. 1 66- 1 7s).

КОНЦеПЦiя нових моделей забезпечуе територiальним громадам право

самостiйного влаштування представницьких та виконавчих органiв мiсцевого

самоврядування. Тому зазначенi моделi мiсцевого самоврядування €

адаптивними) орiентованими на врахування нацiональних та регiон€шьних



традицiЙ врядування, що скJIzшися на окремих територiях УкраiЪи.

Застосування вищезазначеного призведе до покращення внутрiшньоi

комунiкацiт в громадi, а також зумовить створення безпечного та

комфортного середовища проживання if мешканцiв.

3. Зв'язок роботи iз науковими програмами, планами, темами.

Щисертацiйне дослiдження виконув€Lлося на кафедрi державного

УПРаВЛiННя i мiсцевого самоврядування Одеського регiонального iнституту

ДеРЖаВноГо управлiння Нацiональноi академii державного управлiння при

ПРеЗИДеНТОвi УкраiЪи. OcHoBHi HayKoBi положення дослiдження були

обговоренi на розширеному засiданнi кафедри (протокол вiд 29.06.2О|7

J\Ъ 24), а Також апробованi на науково-комунiкативних заходах протягом

20|2-2014 рр.

4. Щостовiрнiсть i наукова новизна результатiв дослiдження.

ЩОСТОвiрнiсть основних результатiв роботи, отриманих пiд час

дослiдження, пiдтверджуеться упровадженням ix у практику, про що свiдчать

ВiДПОВiДНi дОвiДки. Пропозицii, сформульованi в дисертацiйному дослiдженнi

використано:

- при пiдготовцi НГIА у сферi реформування мiсцевого самоврядування

KoMiTeToM з питань державного будiвництва, регiональноТ полiтики та

Украiни (довiдка промiсцевого самоврядування

впровадженнrI вiд 09.06 .20\7

Верховноi Ради

р. JФ I27l\7-Ia\;
- ПРИ РОЗРОбЦi НаУково-методичного забезпечення навч€lJIьного процесу

У ЩеНТРi перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв органiв

ДеРЖаВНОi ВЛади, органiв мiсцевого самоврядування, керiвникiв державних

пiдприемств, установ та органiзацiй Вiнницькот областi (довiдка про

впровадження вiд25.02.20lЗ р. JФ ба);



реформи

в УкраiЪi

мiсцевого

(довiдка

самоврядування та

про впровадження вiд

5. Повнота викладу основних положень дисертацiт в опублiкованих
працях.

Аналiз дисертацiйноi роботи та публiкацiй дисертанта дозволяе

пiдтверДити, щО за пiдсумками науково-дослiдноi роботи за темою дисертацii
автороМ опублiковано 20 наукових праць, у тому числi видано 1 колективну

монографiю, 8 наукових публiкацiй у фахових виданнях з державного

управлiння, та 1l тез доповiдей у збiрниках матерiалiв науково-практичних

заходiв. Публiкацii наукових положень i висновки, сформульованi в

дисертацiйнiй роботi, а також достовiрнiсть одержаних результатiв
забезпеченi аналiзом значного обсягу джерел i достатнiм масивом даних.

б. Оцiнка оформлення дисертацiI та змiсry авторефераry.

щетальне ознайомлення з дисертацiею i авторефератом дозволяе

зробити висновок щодо iдентичностi автореферату i основних положень

дисертацii. Змiст авторефеРаТУ, його структура вiдображають повною мiрою
змlст та структуру дисертацiт. В авторефератi повнiстю розкрито мету та
завдання дослlдження, наукову новизну, апробацiю основних наукових

результатiв та ix практичну цiннiсть. Виклад отриманих резулътатiв як в

дисертацiт, так i в авторефератi, е логiчним, Що забезпечус повне розкриття
змlстУ текстУ та достУпнiстЬ йогО сприйняТтя. Автореферат за структурою i

- при розробцi Стратегiт розвитку Асоцiацii MicT i сiл Украiни на 2016-

2020 роки в KoHTeKcTi реформування мiсцевого самоврядування i визначення

прiоритетiв щодо реалiзацiТ

територiальноi органiзацii влади

20.06.2017 р. Jф |22).

технiчним оформленням вiдповiдае встановленим вимогам.



7. Практичне значення дисертацiйноТ роботи.

OcHoBHi концептуальнi положення, висновки

дисертацiйноi роботи мають практичне спрямування

BpaxoBaнi суб'сктами законодавчот iнiцiативи, органами публiчнот влади у
процесi реформування системи мiсцевого самоврядування. KpiM того,

результати дисертацii можуть бути використанi викладачами наукових i
навч€шьних закладiв у системi пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii

посадових осiб мiсцевого самоврядування, державних службовцiв при

розробцi або вдосконzшеннi навчально-методичних комплексiв навчальних

дисциплiн, тренiнгових програм, орiснтованих на вивчення питань суспiльно-

владноТ взаемодii.

8. ЩискУсiйнi положеЦня та зауваження щодо змiсry дисертацii.

РазоМ з тим, високо оцiнюючи дисертацiйне дослiдження
в. м. Вiлiжiнського, слiд вказати на певнi зауваження та побажання:

1. В дисертацiйному дослiдженнi вiдсутнiй детальний аналiз

еволюцiЙних процесiв iнституту вiче як форми народовл аддя. Тому потребуе

уточнення речення на с.6 автореферату (... рада на Сiчi вiдновила основи

вiчевоi демократiт, адже вiдображала iнтереси всього козацького вiйська>>.

2. ПодекудИ дисертанТ викорисТовуС застарiлi статистичнi данi.
Наприклад, iнформацiя про кiлькiсть зареестрованих cTaTyTiB територiальних

|ромад з€вначаетъся станом на 01.01.2008 та на червень 2015 року (с.74), а -
про чисельнiсть мiського та сiльського населення - станом на 01.01.20l5 (с.

162). На наш погJUIд, застосування бiльш актуЕlJIьних статистичних даних
icToTHo посилило б дисертацiйне дослiдження.

3. У TekcTi дисертацii сiльськi територiт визначаються як середовище

вiдновлення нацiональних традицiй врядування. Однак дисертантом не

проведено аналiз проблем мiсцевого самоврядування в площинi <<село>> -

^га рекомендац11

та можуть бути



(MicTo), не обrрУнтовано окремо iнституцiйно-правовi особливостi сiльсъкоТ

та MicbKoT територiальноТ |ромади в межах нових моделей мiсцевого

самоврядування.

4. При розробцi нових моделей мiсцевого самоврядування дисертантом
не розкрито в повнiй Mipi здiйснення особливостей виборчого процесу в

територiальних громадах вiдповiдно до нацiональних традицiй врядування.

зокрема, не визначено виборчоi системи, за якою могло б здiйснювати власне

волевиявленнrI мiсцеве населення.

проте висловленi зауваження щодо змiсту дослiдження та зазначенi

недолiки не знижують заг€шъноТ позитивноi оцiнки теоретичного рiвня та
практичного значення результатiв представленоi дисертацiйнот роботи й

можуть бути предметом науковоi дискусii.

9. Загальний висновок.

щисертацiйна робота е цiлiсним, самостiйним, завершеним науковим

дослiдженням. Вона виконана на належному теоретико-методологiчному

piBHi, вiдзначаеться науковою новизною та суттсвим значенням для практики

державного управлiння. ,Щисертацiя вiдповiдас паспорту спецiальностi
25.00.04 - мiсцеве самоврядування, а саме напрямам:

- теорiя та iсторiя мiсцевого самоврядування;

- система мlсцевого самоврядування як функцiональний, структурний
i органiзацiйний механiзми управлiння суспiльством;

- територiальна |ромада в системi мiсцевого самоврядування: цiлi,

функцii, правовий та органiзацtйний статус, концепцii та пiдходи щодо
забезпеченнrI розвитку.

отриманi у роботi HaykoBi результати в сукупностi вирiшують важливе

наукове завдання, Що полягае в удосконаленнi системи мiсцевого
самоврядування та забезпеченнi таким чином ефективних перетворень.



На пiдставi вищезазначеного можна зробити висновок, що дисертацiйна

робота Вiлiжiнського BiKTopa Миколайовича за темою: <Вiдтворення

нацiональних традицiй врядування в системi мiсцевого самоврядування

УкраiЪи> вiдповiдае вимогам пункту 11 Порядку присудження наукових

ступенiв, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд24 липня 201.З року М 5б7 (.i змiнами), а ii автор заслуговуе на

присудження наукового ступеня кандидата наук з державного управлiння за

спецiальнiстю 25.00.04 - мiсцеве самоврядування.

Офiцiйний опонент,

мiсцевого самоврядування та управлiння MicToM

Нацiональноi академii державного управлiння

при Президентовi УкраiЪи,

кандидат наук з державного управлiння О. М. Титаренко

Учений секретар

НацiональноТ академii державного уп

при Президентовi УкраТни,

доктор наук з державного управлlннJI п. Рачинський
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