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офіційного опонента, доктора наук з державного управління, доцента
Бєльської Тетяни Валентинівни 

на дисертаційну роботу Черняка Михайла Євгеновича 
«Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник 

регіонального розвитку», подану до захисту на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії з публічного управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 -  публічне управління та адміністрування

Актуальність теми дисертаційної роботи. Потреба у забезпеченні 

сталого розвитку України, її наближення до європейських стандартів та рівня 

життя актуалізує питання побудови ефективної системи публічного 

управління на місцевому та регіональному рівнях. Як доводить провідний 

європейський досвід, саме на цьому рівні закладаються основи сильної 

держави, потужної економіки та успішного громадянина, який має всі 

можливості. для самореалізації. Саме тому реформа щодо децентралізації 

влади в Україні та реформування адміністративно-територіального устрою 

визнана однією з пріоритетних.

Між тим, не дивлячись на важливість цієї реформи, розуміння її 

значущості на рівні центральних органів влади, територіальна організація 

влади в нашій країні й досі залишається такою, що успадкована з радянських 

часів. Це призводить до істотних дисбалансів у розвитку громад і регіонів, 

підриває довіру населення до влади, сприяє збільшенню соціальної 

напруженості.

Відтак неабияке значення у сучасних умовах набуває питання 

модернізації територіальної організації влади в Україні, створення політико- 

управлінських та нормативних передумов для реалізації потенціалу кожного 

регіону та громади на засадах упровадження європейських принципів 

публічного управління, а саме субсидіарності, чіткого розподілу функцій та 

повноважень між різними управлінськими рівнями, належного фінансового 

забезпечення повноважень місцевих органів влади, пріоритетності прав та 

свобод громадянина тощо. Усе зазначене й обумовлює актуальність обраної
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теми дослідження.

Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних розробок 

Харківського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. Так, зокрема, 

автор брав участь у виконанні науково-дослідної роботи «Публічне 

урядування у сучасній державі» (державний реєстраційний номер 

011211001159).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Теоретичну і методологічну 

основу дослідження складають праці вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та правові акти, результати 

соціологічного дослідження й інші, що відносяться до обраної теми 

дослідження.

Сформульовані автором наукові положення, висновки та рекомендації, 

що містяться у дисертації, логічні та послідовні. Сама дисертаційна робота 

Черняка Михайла Євгенійовича є чітко структурованою, з логічним 

викладенням матеріалу, обґрунтованістю висновків. При цьому у ній 

досягнуто поставленої мети, яка полягала в обґрунтуванні теоретичних засад 

та практичних заходів щодо модернізації територіальної організації влади в 

Україні як чинника регіонального розвитку. Об’єкт (регіональний розвиток) і 

предмет дослідження (модернізація територіальної організації влади в 

Україні як чинник регіонального розвитку) відповідають заявленій темі. 

Задля досягнення поставленої мети автор вирішує такі завдання:

-  з’ясовує зміст і сутність модернізації територіальної організації 

влади; виявляє основні особливості регіонального розвитку у сучасних 

умовах; досліджує чинники впливу на регіональний розвиток; узагальнює 

провідний закордонний досвід щодо модернізації організації публічної влади 

та забезпечення регіонального розвитку; виявляє особливості діяльності 

територіальних органів влади в Україні у контексті забезпечення 

регіонального розвитку; визначає основні напрями модернізації
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територіальної організації влади в Україні як чинника регіонального 

розвитку.

Аргументація теоретичних положень і отриманих висновків 

здійснювалась автором на основі методів абстрагування, узагальнення, 

аналогій, порівняльного аналізу, системного підходу, проведення 

соціологічного опитування та ін. Широке використання зазначених наукових 

методів, теоретичних гіпотез і концепцій дало можливість автору 

обґрунтувати нові положення, висновки і практичні рекомендації.

Достовірність, наукова новизна отриманих результатів. Наукова 

новизна дисертаційного дослідження полягає у вирішенні конкретного 

науково-прикладного завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних 

положень і практичних рекомендацій щодо модернізації територіальної 

організації влади в Україні як чинника регіонального розвитку.

До найбільш важливих результатів, що характеризують наукову 

новизну дослідження, належать такі:

-  запропоновано модель модернізації територіальної організації 

влади в Україні як чинника регіонального розвитку, що передбачає перехід 

до багаторівневого врядування; впровадження контрактного підходу у 

взаємодії між центральними та територіальними органами влади; створення 

мережевих публічноуправлінських структур і перерозподіл функцій на 

регіональному рівні;

-  розроблено методичний підхід до реалізації трансакційних і 

реляційних контрактів між центральними та територіальними органами 

влади; визначено, що їх зміст має визначатись у залежності від таких 

чотирьох чинників: ступінь володіння інформацією; складність завдань, що 

виконуються органами влади; ступінь вертикальної взаємозалежності між 

органами влади; контекст правозастосування контрактних положень;

-  запропоновано методичний підхід до управління територіальними 

публічноуправлінськими мережами в стратегічному контексті за рахунок 

виділення етапів послідовності його здійснення, що базується на результатах
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системного аналізу впливу факторів внутрішнього (організаційно-методичне 

забезпечення взаємодії у мережі) і зовнішнього середовища (макро- та 

макрорівень);

-  наведено нове розуміння поняття «модернізація територіальної 

організації влади», яке пропонується трактувати як реалізацію сукупності 

заходів, що ґрунтуються на використанні сучасних теорій, концепцій, 

підходів, принципів, технологій та інструментів публічного управління та 

спрямовані на зміну функціональних відносин між різними рівнями 

публічного управління та різними його акторами для забезпечення 

територіального соціально-економічного розвитку;

-  узагальнено закордонний, зокрема, європейський досвід щодо 

забезпечення сталого регіонального розвитку, виявлено принципи, які 

доцільно застосувати в Україні: виділення необхідної допомоги регіонам, які 

проводять структурні реформи; сприяння отриманню довгострокових 

інвестицій; просторова спрямованість регіональної політики тощо;

-  визначено, що першочерговими діями для покращання управління 

регіональним розвитком мають бути налагодження більш дієвого зворотного 

зв’язку органів влади з населенням, більш активне використання іноземного 

досвіду управління територією та ін.

У сукупності отримані наукові результати вирішують важливе науково- 

практичне завдання щодо обґрунтування теоретичних засад, визначення 

передумов та основних напрямів щодо модернізації територіальної 

організації влади в Україні.

Оцінка повноти викладення дослідження в опублікованих роботах.

Основні положення та результати дослідження викладено в 7 наукових 

працях у виданнях, включених до переліку фахових у галузі державного 

управління. В опублікованих працях висвітлені основні наукові положення 

дисертації, що становлять наукову новизну і винесені на захист.

Оцінка оформлення дисертації. Дисертація оформлена у 

відповідності до чинних вимог. Дисертаційна робота написана науковим
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стилем, у тексті є необхідні посилання на джерела, що цитуються. Вона 

складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних 

джерел. Список використаних джерел налічує 330 найменувань, із них 

іноземними мовами -  144.

Практичне значення дисертаційної роботи. Практичне значення 

полягає у визначенні перспективних напрямів із забезпечення ефективного 

регіонального та місцевого розвитку в Україні на основі модернізації 

територіальної організації влади. Про практичну значущість свідчать 

відповідні довідки про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження.

Сформульовані в дисертації положення та рекомендації можуть бути 

використаними під час розробки регіональних програм економічного і 

соціального розвитку; для вдосконалення відповідних навчальних програм у 

вищих навчальних закладах з підготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування; у 

підготовці підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, 

розробці лекцій та практичних занять з регіонального управління та 

територіальної організації влади.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.

1. Проводячи у підрозділі 1.1 широке узагальнення позицій 

зарубіжних дослідників модернізації і регіонального розвитку, варто було б 

розглянути та представити доробки вітчизняних науковців з цього питання, 

прізвища яких зазначені у вступі.

2. У підрозділі 1.2. здобувач стверджує, що регіон -  це територія 

спільного проживання людей, що утворилась унаслідок історичної 

необхідності, спільної культури мешканців, наявності природних ресурсів 

або інших особливостей даної території. Проте таке визначення не враховує 

адміністративно-територіальних і правових особливостей даного утворення, 

що є, на нашу думку, важливим в контексті підготовки даної дисертаційної 

роботи. Зазначимо, що в Концепції Державної регіональної політики,
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затвердженій Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 

341/2001 визнано, що регіонами в Україні є АР Крим, області, а також міста 

Київ і Севастополь.

3. У підрозділах 2.1 та 2.2. наведено закордонний досвід управління 

регіональним розвитком, зокрема, Іспанії, Італії, ФРН та Франції. Автор 

стверджує, що реформи щодо модернізації державної регіональної політики у 

цих країнах виявилися найбільш успішними. Але не автор не пояснює, чому 

ці реформи є більш успішними, ніж, у Великій Британії, США або Польщі. 

Таким чином стає незрозумілим, чому ці країни стали об‘єктом для 

детального аналізу.

4. У другому розділі (підрозділ 2.3) автор стверджує, що сьогодні 

більшість зазначених нормативних актів фактично «існують лише на папері» 

і дуже часто суперечать один одному. У цьому зв‘язку доцільно було б 

навести порівняльну таблицю, що складалася б з недоліків чинної 

нормативно-правової бази та конкретних законів, які не працюють або 

суперечать один одного.

5. В підрозділі 3.1. в автор наводить модель модернізації 

територіальної влади в Україні як чинника регіонального розвитку. У 

структуру цієї моделі включені міжнародні організації та інститути. 

Незрозуміло при цьому, якими чином ці структури мають впливати на 

регіональний розвиток незалежної країни. І як цей вплив забезпечений (чи 

має бути забезпечений) нормативно.

В цілому вищезазначені зауваження не знижують загальної позитивної 

оцінки проведеного дослідження.

Загальний висновок по дисертаційній роботі.

Дисертаційна робота в цілому є завершеним науковим дослідженням, 

що вирішує важливе науково-практичне завдання, яке полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій з
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модернізації територіальної організації влади як чинника регіонального 

розвитку.

Робота повністю відповідає вимогам, що ставляться до дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з публічного управління та 

адміністрування, а саме: вона виконана на актуальну тему, сформульовані в 

ній наукові положення, висновки та рекомендації є обґрунтованими, 

достовірними, вони містять наукову новизну та мають практичну значущість.

Виходячи з вищевикладеного вважаю, що дисертаційна робота 

«Модернізація територіальної організації влади в Україні як чинник 

регіонального розвитку» повністю відповідає вимогам Міністерства освіти і 

науки України та «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, а її 

автор Черняк Михайло Євгенійович заслуговує на присудження наукового 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 -  публічне управління та 

адміністрування.

Офіційний опонент,
доктор наук з державного управління, доцент, 
доцент кафедри менеджменту 
і публічного адміністрування 
Харківського національного університету 
міського господарства імені О.М. Бекетова Т.В. Бєльська


