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«Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні», 
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кандидата географічних наук за спеціальністю

11.00.02 -  економічна та соціальна географія

1. Актуальність обраної теми дослідження та її зв'язок з планами та 
напрямами науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 
державними та галузевими науковими програмами.

Формування територіальної організації влади, відповідного адміністративно- 
територіального устрою та політичної системи загалом супроводжується 
складними процесами трансформації і становлення, потребує різнопланових 
підходів у її дослідженні. Один із них -  політико-географічний, який дає змогу 
просторово оцінити зовнішні переваги і загрози, виявити регіональні пропорції 
і диспропорції організації політичної сфери держави, визначити вектор 
розвитку політичних процесів.

Оптимальна модель територіальної організації влади, раціональні 
вертикальні відносини між центральним апаратом і місцевою владою, 
оптимізована структура місцевого самоврядування дають можливість розвитку 
ефективного регіонального управління, раціонального облаштування простору 
територіальних громад. Актуальність даного дисертаційного дослідження 
полягає в суспільно-географічному обґрунтуванні модернізації структури 
територіальної організації влади шляхом вивчення регіонального виміру 
реформ місцевого самоврядування.

Дисертаційна робота І.О. Степанець виконана в межах науково-дослідної 
тематики кафедри економічної та соціальної географії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема держбюджетної 
науково-дослідної роботи «Просторові трансформації в Україні: моделі 
модернізації та планування міських територій» (номер державної реєстрації 
О П б и  002636).

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, їх достовірність і новизна.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків та 
рекомендацій, викладених у дисертації, зумовлені логічною побудовою 
дослідження, коректним вибором і застосуванням методів дослідження. 
Отримані здобувачем наукові положення роботи характеризуються достатньо 
високим рівнем обґрунтованості, що забезпечено опрацюванням досягнень 
вітчизняної та зарубіжної наукової думки. У процесі підготовки дисертації 
використано 148 літературних та інформаційних джерел, серед яких праці



провідних вітчизняних та зарубіжних вчених з питань дослідження 
територіальної організації влади і системи територіального управління

Результати дослідження базуються на значній вихідній статистичній базі. 
Інформаційна база дослідження сформована на матеріалах Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Державної 
служби статистики України, нормативно-правових документів, законів України 
про систему організації державного управління та місцевого самоврядування, 
аналітичних та статистичних матеріалів центральних органів державної влади, 
органів місцевої влади і місцевого самоврядування, літературних джерел та 
матеріалів особистих досліджень автора.

У дисертаційній роботі сформульовано та обґрунтовано сукупність 
наукових положень і результатів, висновків та пропозицій, які 
характеризуються новизною і розв’язують конкретне науково-практичне 
завдання -  виявлення суспільно-географічних особливостей трансформації 
територіальної організації влади в Україні на регіональному рівні в контексті 
процесів децентралізації, визначено основні принципи та етапи розвитку 
територіальної організації влади в просторово-часовому вимірі, проаналізовано 
регіональний вимір розвитку місцевого самоврядування у ході реформи. 
Розроблено шляхи удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування 
залежно від типу регіону з позиції впровадження реформи децентралізації 
влади і Україні, в першу чергу із врахуванням суспільно-географічних факторів 
розвитку територіальних громад.

Серед наукової новизни в дисертаційному дослідженні І.О. Степанець слід 
зазначити наступні аспекти:

- вперше:
а) визначено принципи вдосконалення територіальної організації 

влади з позиції регіонального виміру, в тому числі принципи послідовності, 
системності, комплексності, територіальної цілісності та узгодженості з 
адміністративно-територіальним устроєм, просторово-часової єдності 
(підрозділ 1.3);

б) проведено групування та створено узагальнюючу матрицю типізації 
регіонів залежно від спроможності громад та залучення молоді до роботи 
органів місцевого самоврядування (підрозділ 3.1, сс. 142-144; підрозділ 3.2, сс. 
144-147, додатки Д, Е, Ж);

в) розроблено рекомендації щодо оптимізації розвитку місцевого 
самоврядування у регіонах залежно від типів та груп територіальних 
одиниць (підрозділ 3.3, сс. 155-165);
- у дисертаційній роботі подальшого розвитку набули:



а) географічний підхід до дослідження територіальної організації влади, 
зокрема методика суспільно-географічного дослідження місцевого 

самоврядування (сс. 72-81);
б) періодизація процесів формування та трансформації територіальної 

організації влади в Україні (підрозділ 2.1);
- удосконалено:

а) понятійно-категоріальний апарат територіальної організації влади з 
позиції суспільно-географічних досліджень (підрозділ 1.1), зокрема, 
запропоновано авторське визначення територіальної організації влади (с. 81);

б) підходи до ідентифікації та систематизації факторів трансформації 
територіальної організації влади в Україні в умовах децентралізації (сс. 102- 

112).

3. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 
використання.
Дисертаційне дослідження І.О. Степанець має важливе науково- 

теоретичне і практичне значення, цінність якого визначається комплексним, 
міждисциплінарним підходом до вирішення поставлених завдань. Внесок 
здобувана в теорію соціально-економічної географії полягає в розширенні 
поняттєво-термінологічного апарату науки, вдосконаленні методики суспільно- 
географічного дослідження місцевого самоврядування, що може бути 
використано для виявлення особливостей трансформації територіальної 
організації влади, визначенні принципів вдосконалення територіальної 
організації влади з позиції регіонального виміру.

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що вони 
можуть виступити науковим підґрунтям удосконалення територіальної 
організації влади як для регіонів України, так і для окремих територіальних 
громад. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження можуть 
бути використані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, органами місцевого 
самоврядування для оптимізації територіальної організації влади і підвищення 
ефективності регулювання процесів управління регіональним розвитком.

Наукові розробки і рекомендації І.О. Степанець щодо оптимізації розвитку 
місцевого самоврядування використовуються у практичній діяльності комісії з 
питань розвитку місцевого самоврядування, децентралізації та адміністративно- 
територіального устрою Київської обласної ради (довідка № 10 від 20.06.2018 
р.); теоретичні висновки та практичні рекомендації дисертаційної роботи 
впроваджені в навчальний процес географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка при читанні курсів «Основи 
регіональної політики», «М етодологія суспільної географії» (довідка №



050/620-30 від 13.06.2018 р.), що свідчить про теоретичне та прикладне 

значення дисертації.

4. Оцінка змісту дисертації, її  завершеності та оформлення.
Дисертаційна робота І.О. Степанець логічно структурована, складається зі 

вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків.
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи суспільно- 

географічного дослідження територіальної організації влади» на підставі 
вивчення і узагальнення теоретико-методологічних основ вітчизняних і 
зарубіжних вчених розкрито сутність поняття «територіальної організації 
влади», висвітлено методологічні аспекти дослідження трансформації 
територіальної організації влади, а також теорії і моделі місцевого 
самоврядування.

У другому розділі дисертаційної роботи «Трансформація територіальної 
організації влади в Україні» розкрито періодизацію та особливості становлення 
територіальної організації влади в Україні від часів Київської Русі до наших 
днів. Зокрема, автором виділено сім етапів розвитку територіальної організації 
влади на землях сучасної України. Проаналізовані ключові чинники 
трансформації територіальної організації влади в Україні. Значна увага 
приділена розвитку адміністративно-територіального устрою, а також 
ефективності розвитку і територіальній організації місцевого самоврядування 
різних регіонів України в історичній ретроспективі. Підкреслено значення 
молоді як каталізатора процесів реформ місцевого самоврядування.

У третьому розділі дисертації «Основні напрямки удосконалення 
територіальної організації влади» розроблено та проведено авторське 
дослідження взаємозв’язків населення та органів місцевого самоврядування в 
умовах реформи місцевого самоврядування. На основі аналізу отриманих 
результатів дослідження, автором проведено групування та типізацію регіонів, 
на основі чого були розроблені та запропоновані рекомендації вдосконалення 
територіальної організації влади відповідно до груп і типів регіонів.

Загальні висновки займають чотири сторінки і за структурою відповідають 
меті і завданням дослідження. Список використаних джерел включає 148 
найменувань і займає 13 сторінок. Робота містить 45 рисунків, 11 картосхем та 
10 таблиць.

Дисертаційна робота І.О. Степанець є завершеним дослідженням, в якому 
розкрито регіональний вимір трансформації територіальної організації влади в 
Україні в умовах децентралізації, що є важливим науковим і практичним 
завданням.

Дисертація та автореферат оформлені згідно вимог ДАК М ОН України.



5. Дискусійні положення дисертаційного дослідження, зауваження та 
пропозиції.

Підкреслюючи в цілому високий науково-практичний рівень роботи, слід 
зазначити окремі положення дисертаційного дослідження, що викликають 
зауваження або носять дискусійний характер.

1. Розкриваючи теоретико-методологічні основи дисертаційної роботи 
(с. 12-13) доцільно було вказати, крім праць вітчизняних дослідників, праці 
зарубіжних авторів, оскільки друге завдання дослідження сформульоване 
«розробити принципи вдосконалення територіальної організації влади з 
урахуванням досвіду зарубіжних суспільно-географічних досліджень».

2. У структурі «види території» на рисунку 1.2 (с. 29) окрім «країна», 
«регіон», «район», «населений пункт», доцільно, на наш погляд, виділити 
«область» і «об’єднана територіальна громада», як територіальні одиниці 
адміністративно-територіального устрою України.

3. На рисунку 2.1 (с 85): а) у шостому етапі трансформації системи 
територіальної організації влади -  «радянсько-обласному», на нашу думку, 
доцільно вказати ще міста республіканського і обласного підпорядкування, а 
також міські, селищні та сільські ради, як структурні елементи територіальної 
організації влади в Україні; б) у сьомому етапі -  «пострадянському» важливо 
виділити автономну республіку , як важливу складову територіальної 
організації влади.

4. У першому висновку до розділу 1 (с. 81) доцільно було доповнити, 
що територіальна організація влади -  це система не тільки горизонтальних, але 
й вертикальних зв’язків форм та видів влади на певній території, про що 
фактично і йдеться у § 1.1.

5. У роботі зустрічаються помилки технічного характеру:
а) автор згадує Б. Хорєва (с. 22), Я. Жовнірчик, В. Григор’єва (с. 

23), але у списку використаних джерел їх праці відсутні;
б) помилково названий «Закон Української PCP «Про місцеве

самоврядування в РРФСР» (1991 р.) на с. 45.
Зазначені дискусійні положення та зауваження мають рекомендаційний 

характер і не знижують в цілому достатньо високий теоретико-методичний і 
прикладний рівень дисертаційної роботи.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 
опублікованих працях.

Результати дисертаційного дослідження І.О. Степанець висвітлені в 11 
наукових працях, у тому числі 5 статей опубліковано у фахових виданнях 
України (всі авторські), дві публікації видані за кордоном. Основні наукові 
положення дисертації мали апробацію на науково-практичних конференціях 
різного рівня. Загальний обсяг публікацій -  3,2 друкованих аркушів.



7. Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.
Структура та зміст дисертації повністю відображені в авторефераті.

8. Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 
ступенів» та інших нормативних актів М ОН України.
Дисертаційна робота І.О. Степанець відповідає вимогам відповідних 

пунктів «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року № 567 (зі 
змінами), щодо дисертаційних робіт, які представляються на здобуття 
наукового ступеня кандидата наук, інших нормативних актів МОН України та 
Паспорту спеціальності 11.00.02 -  економічна та соціальна географія.

9. Загальний висновок.
Дисертація Інни Олександрівни Степанець «Регіональний вимір 

територіальної організації влади в Україні» присвячена актуальні темі, має 
наукове та практичне значення, містить нові науково обґрунтовані результати, 
що в сукупності вирішують конкретні завдання -  виявлення суспільно- 
географічних особливостей трансформації територіальної організації влади в 
Україні на регіональному рівні в контексті процесів децентралізації. Дисертація 
«Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні» є завершеним 
самостійним науковим дослідженням, відповідає вимогам «Порядку 
присудження наукових ступенів», а її автор Інна Олександрівна Степанець 
заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата географічних наук за 
спеціальністю 11.00.02 -  економічна та соціальна географія.

Офіційний опонент:
доктор географічних наук, професор, 
завідувач кафедри географії 
України та регіоналістики 
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича /В.О. Джаман/

гекпетао Чернівецького національного Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університет 

імені Тараса Шевченка



ВІДГУК
офіційного опонента про дисертацію Степанець Інни Олександрівни  
“Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні”, подану на 
здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю
11.00.02 -  економічна та соціальна географія

1. Актуальність обраної теми дослідження, її зв'язок з планами та 
напрямками науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 
державними й галузевими програмами.

Територіальна організація державної влади і місцевого самоврядування виконує 
не лише базові політичні функції, але й визначає важливі просторові співвідношення 
й зв’язки в життєдіяльності усього суспільства , особливості розміщення соціально- 
культурних і економічних об’єктів, інформаційних центрів, інфраструктурне 
забезпечення центральних і віддалених районів. Така функціональна значущість 
системи територіального управління, основні риси якої відображає поняття 
адміністративно-територіального устрою, дає їй змогу виступати інструментом 
збалансування інтересів центру, регіонів, окремих громад і поселень.

Нові геополітичні реалії та перманентні територіально-політичні виклики, які 
постали перед Україною, актуалізують проблему модернізації системи 
територіальної організації державної влади і місцевого самоврядування, основні 
риси якої сформувалися ще у 30-і роки XX століття в умовах УРСР, зазнаючи в 
наступний період лише часткових змін. Водночас і у виборі парадигми нової 
реформи , і у визначенні стратегії її реалізації зберігається низка концептуальних й 
практичних проблем . Різну регіональну специфіку має також практика формування 
нових адміністративно-територіальних одиниць, шо у сукупності засвідчує 
актуальність дисертаційної роботи Степанець Інни Олександрівни, присвяченої 
дослідженню різних регіональних аспектів територіальної організації влади в 
Україні, насамперед утворення об’єднаних територіальних громад. Зважаючи на 
практичні потреби , дисертація Степанець І.О. вирішує і низку проблем розроблення 
механізмів реорганізації існуючої системи місцевого самоврядування , що також 
підтверджує своєчасність її виконання.

Дисертаційна робота Степанець І.О. підготовлена на кафедрі економічної та 
соціальної географії географічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка і безпосередньо пов’язана з науково-дослідною 
роботою цієї кафедри, зокрема з виконанням держбюджетної теми «Просторові 
трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій» 
(номер державної реєстрації 0116СЮ02636).

2. Зміст та завершеність дослідження .

Дисертаційна робота Степанець Інни Олександрівни включає вступ, три розділи,
висновки, 24 додатки, список використаних джерел (148 найменувань). Повний
обсяг дисертації -  228 сторінок, з них основного тексту -  157 сторінок. Робота
містить 11 картосхем, 10 таблиць, 46 рисунків. і вхїіг

Від ‘ ’ У/ у 20/ІР.
1 Відділ діловодства та архіву 

Ляського національного університету



У Вступі відображено сутність наукової проблематики територіальної 
організації влади в Україні, обгрунтовано її актуальність, визначено об’єкт, 
предмет, мету і завдання дослідження, його методологічні засади, 
сформульовано наукові положення, які виносяться на захист, вказано на 
практичну цінність роботи, відображення її змісту в наукових публікаціях, 
зазначено апробацію та структуру роботи.

У першому розділі дисертації розкрито теоретико-методологічні основи 
суспільно-географічного дослідження територіальної організації влади. Розділ 
включає широкий огляд літератури щодо сутності поняття територіальної 
організації влади, обгрунтування з суспільно-географічних позицій методології 
дослідження процесів її трансформації, аналіз сучасних теорій і моделей 
місцевого самоврядування.

Другий розділ дисертаційної роботи І. О. Степанець «Трансформація 
територіальної організації влади в Україні» присвячений характеристиці 
основних історичних періодів становлення територіальної організації влади в 
Україні. Значна увага приділяється аналізу історичних особливостей місцевого 
самоврядування та характеристиці сучасної системи адміністративно- 
територіального устрою України.

У третьому розділі дисертації «Основні напрямки удосконалення
територіальної організації влади» розкрито проблеми впровадження реформи 
місцевого самоврядування на місцях на основі використання соціологічних 
методів. Відображено значущість залучення активної молоді до забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядування.

Структура дисертаційного дослідження І. О. Степанець цілком відповідає 
рівневі та характеру дослідницьких завдань. Виклад матеріалу відзначається 
послідовністю та логічністю. Зміст розділів та висновків дисертаційної роботи 
свідчить про її цілісність і завершеність.

3. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, їх достовірність і новизна.

Висновки дисертаційної роботи І. О. Степанець грунтуються на всебічному 
дослідженні усіх регіональних аспектів територіальної організації влади в 
Україні. Достовірність наукових положень роботи підтверджується 
опрацюванням необхідних нормативно-правових документів і статистичних 
даних, матеріалів міністерств і відомств, різнобічних літературних джерел (148 
найменувань), а також добре продуманою методикою дослідження, в основі 
якої використання картографічного, статистичних та соціологічних методів. У 
роботі творчо використано зарубіжний досвід реформування системи
територіальної організації влади. Результативність дослідження визначається й 
продуктивним використанням міждисциплінарного методологічного підходу, 
що проявилось у синтетичному залученні до характеристики територіальної 
організації влади наукових напрацювань у галузі державного управління, 
регіональної економіки та суспільної географії. Висновки і рекомендації, що 
виносяться на захист, пройшли належну апробацію на 8 міжнародних та 
всеукраїнських конференціях, конгресах і семінарах.



Основними здобутками дисертаційної роботи, які відзначаються науковою 
новизною, є:

-  вдосконалення понятійно-термінологічного апарату політичної географії 
через авторське визначення територіальної організації влади (розд. 1, с.

23>’
-  обґрунтування методологічних принципів вдосконалення територіальної 
організації влади з суспільно-географічних позицій (послідовності, 
комплексності, територіальної цілісності, просторово-часової єдності та 
ін.) (розд. 1, с. 71 -  72);
-  періодизація процесів формування та трансформації територіальної 
організації влади в Україні з виділенням семи етапів (розд. 2, с. 84 -  102);
-  обґрунтування методологічних підходів до ідентифікації факторів 
трансформації територіальної організації влади в умовах децентралізації 
(розд. 2, с. 102 -  111);
-ти п ізац ія  регіонів України за спроможністю громад та залученням молоді 
до місцевого самоврядування на основі застосування соціологічних методів 
(розд. З, с. 143);
-  обґрунтування рекомендацій щодо оптимізації місцевого самоврядування 
у регіонах залежно від типів та груп територіальних одиниць (розд. З, с. 
155 -  157).

4. Дискусійні питання та зауваження

Відзначаючи вагомість здобутків дисертаційного дослідження І. О. 
Степанець, необхідно вказати на окремі дискусійні моменти у її роботі, 
окреслити суперечності деяких підходів і положень. Зокрема:

1) аналізуючи типи територіальної організації державної влади і місцевого 
самоврядування (розд. 1, п. 1.2), автору доцільно було вказати на принципові 
відмінність систем територіального управління унітарних та федеративних 
держав, що важливо з огляду на необхідність реалізації в Україні тих моделей 
територіальної організації влади, які властиві насамперед унітарним державам;

2) погоджуючись загалом з авторською періодизацією історико- 
географічного розвитку системи територіального управління в Україні (розд. 2, 
п. 2.1), назви самих періодів є не зовсім вдалими, що особливо стосується 
періоду перебування українських земель в складі Польського і Угорського 
королівств, Речі Посполитої, який названо «шляхетським», в той час, як 
параметри й конфігурацію територіальної організації влади того часу визначала 
не стільки шляхта як соціальний стан, як інші чинники, насамперед географія 
приватних володінь, поселень та управлінських одиниць попереднього періоду;

3) висновки автора про доцільність субнаціонального рівня 
адміністративно-територіального устрою (розд. 2, с. 111) ґрунтуються лише на 
деяких суспільно-географічних аргументах, насамперед диференціації регіонів 
за рівнем соціально-економічного розвитку, водночас з позицій територіально- 
політичної цілісності України та з урахуванням розмірів її території і географії 
поселень, формування такого адміністративного рівня є недоцільним;

4) погоджуючись з автором щодо значущості експертних оцінок процесів 
децентралізації (розд. З, п. 3.1), доцільно було картографічно відобразити



ситуацію з формуванням об’єднаних територіальних громад та проаналізувати 
регіональні відмінності у цьому процесі;

5) залучення молоді є важливою передумовою ефективності нової системи 
самоврядування в Україні, але в дисертаційній роботі І. О. Степанець все ж 
помітною є певна гіперболізація значущості цього чинника (розд. З, п. 3.2).

Усі вищезазначені зауваження не мають принципового значення і не 
впливають на загальну позитивну оцінку дисертації, а лише підтверджують 
вагомість одержаних результатів.

5. Значущість дослідження для науки і практики та можливості його 
використання

Теоретичне значення дисертаційної роботи І. О. Степанець полягає у 
поглибленні з суспільно-географічних позицій концептуальних основ 
територіальної організації влади, обґрунтуванні методологічних принципів 
вдосконалення територіального управління. Основні положення дисертації 
впроваджено в навчальний процес географічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка при читанні курсів «Основи 
регіональної політики», «Методологія суспільної географії» (довідка № 
050/620-30 від 13 червня 2018 р.).

Результати дисертаційного дослідження І. О. Степанець використовуються 
у практичній діяльності комісії з питань розвитку місцевого самоврядування, 
децентралізації та адміністративно-територіального устрою Київської обласної 
ради (довідка №  10 від 20 червня 2018 р.). Висновки дисертаційної роботи 
також можуть бути використані іншими органами державної влади України в 
процесі управління регіональним розвитком та в ході проведення 
адміністративно-територіальної реформи.

6. Повнота викладених основних наукових результатів дисертації в 
опублікованих працях та авторефераті.

Основні положення дисертації І. О. Степанець, які відображають усі етапи 
і результати дослідження, опубліковано в 11 наукових працях загальним 
обсягом 3,2 д.а., у т. ч. у 5 статтях, що вийшли у фахових географічних 
виданнях загальним обсягом 1,9 д. а., (усі авторські). Дві публікації вийшли 
друком в іноземних виданнях. Автореферат дисертації повною мірою 
відображає зміст основних її розділів та параграфів і не містить положень, які 
не висвітлені в рукописі роботи.

7. Відповідність дисертації вимогам Порядку присудження наукових  
ступенів і присвоєння вчених звань та нормативних актів ДАК України.

Дисертація 1. О. Степанець відповідає вимогам «Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та нормативних актів ДАК 
України. Так само згідно з вимогами до кандидатських дисертацій виконане 
оформлення дисертаційної роботи та автореферату.



8. Загальний висновок.

Дисертаційна робота І. О. Степанець є завершеною і самостійною 
науковою працею, в якій вирішена актуальна наукова проблема формування 
методологічних основ суспільно-географічного дослідження територіальної 
організації влади в Україні. Дисертація відзначається новизною та 
обґрунтованістю наукових положень, має суттєве теоретичне і практичне 
значення, відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України щодо 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук, а її автор, Степанець 
Інна Олександрівна, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
географічних наук за спеціальністю 11.00.02 -  економічна та соціальна 
географія.

Офіційний опонент -  
доктор географічних наук, 
професор кафедри географії України 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка

Підпис Дністрянського М. С. підтверджую 
Вчений секретар

М. С. Дністрянський

ка О. С.
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ВІДГУК

офіційного опонента про дисертацію Степанець Інни Олександрівни 

«Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні», подану на 

здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності

11.00.02 - економічна та соціальна географія

1. Актуальність обраної теми дослідження, ї ї  зв'язок з планами та 

напрямками науково-дослідних робіт наукових установ і організацій, 

державними та галузевими науковими програмами.

Актуальність дослідження зумовлена специфікою трансформації влади, 

формуванням об»єднаних територіальних громад. Вивчення особливостей 

територіальної організації влади в регіональному вимірі в умовах 

децентралізації, виявлення моделі територіальної організації влади, основних 

чинників її формування, обґрунтування напрямків комунікаційного супроводу 

забезпечення системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування та 

можливого залучення активної молоді до забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування є важливим завданням суспільної географії.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі економічної та соціальної 

географії географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Ш евченка і безпосередньо пов'язана з науково - дослідною роботою 

в процесі виконання теми "Просторові трансформації в Україні: моделі 

модернізації та планування міських територій" (№ державної реєстрації 

0 1 16Ш 02636), в якій використані дослідження з регіонального аналізу 

територіальної організації влади в Україні .

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.

Ступінь обґрунтованості роботи зумовлений логічною її структурою . 

Достовірність результатів дисертації забезпечується посиланням на наукові

праці провідних українських та зарубіжних вчених (148 найменувань джерел),
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широким використанням джерельної бази, самостійно проведеним 

соціологічним опитуванням молоді в різних регіонах України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

- визначена сутність територіальної організації влади як системи 

горизонтальних зв»язків та видів влади на певній території, яка функціонує 

завдяки взаємодії місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування й територіальних органів центральної виконавчої влади 

(параграф 1.1.);

- виявлені моделі територіальної організації влади та вивчений зарубіжний 

досвід децентралізації ( с.40-70);

- розроблені методичні основи дослідження територіальної організації 

влади, в яких виокремлено три етапи: теоретичний, аналітичний та 

конструктивний (с.71-80);

- розкритий механізм трансформації територіальної організації влади в 

Україні (розділ 2);

- встановлена періодизація розвитку системи територіального управління в 

Україні ( с.84-100);

- сформульовані напрямки комунікаційного супроводу забезпечення 

системи прийняття рішень органами місцевого самоврядування в Україні (с. 

127-143);

- поставлена проблема залучення активної молоді до забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування (параграф 3,2);

- запропоновані концептуальні основи забезпечення ефективної діяльності 

реформи з децентралізації (с. 144- 152).

3. Дискусійні питання та зауваження.

Дисертація не позбавлена окремих зауважень, які є дискусійними.

1. У теоретичному розділі недостатньо чітко обґрунтована власна 

позиція дисертантки щодо існуючих моделей територіальної організації влади 

(параграф 1.2).



2. Бажана було б більш детальніше описати етапи методичних основ 

дослідження територіальної організації влади (с.71-80).

3. Дисертаційне дослідження значно виграло б , якби в ньому повніше 

враховувались еколого-географічні чинники при розгляді трансформації 

територіальної організації влади в Україні (с. 102-112).

4. Доречно було б виділити вікові особливості молоді при забезпеченні 

діяльності органів місцевого самоврядування (с. 144-150).

5. Зустрічаються стилістичні огріхи ( с. 16,35, 91, 145 та ін..). Однак ці 

зауваження не впливають на загальну високу оцінку дисертаційної роботи, а є 

лише побажаннями для подальшої роботи.

4. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертантка комплексно з суспільно-географічних позицій вивчила регіональні 

аспекти формування влади в Україні, що є вагомим внеском в сучасну терію 

суспільної географії.

Практичне значення дисертації полягає в можливості використання 

результатів дослідження в забезпеченні основних напрямків ефективної 

діяльності реформ з децентралізації, які можуть використовуватися в 

Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України.

Теоретичні висновки та практичні рекомендації даної дисертації 

впроваджені в навчальний процес географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при читанні курсів «Основи 

регіональної політики», «Методологія суспільної географії» .

Рекомендації дисертації щодо оптимізації розвитку місцевого 

самоврядування у регіонах України залежно зід типів та груп територіальних 

одиниць використовуються у практичній діяльності комісії з питань розвитку 

місцевого самоврядування, децентралізації та адміністративно-територіального 

устрою Київської обласної ради .



5. Зміст та завершеність дослідження.

Розділи дисертації є доволі чітко структурованими.

У першому розділі роботи розкрито теоретико-методичні основи суспільно- 

географічного дослідження територіальної організації влади. Детально 

проаналізовано територіальну організацію влади як об»єкта суспільно- 

географічних досліджень. Особливу увагу звернуто на основні моделі 

територіальної організації влади і зарубіжний досвід децентралізації. 

Обгрунтовані методичні основи дослідження територіальної організації влади.

У другому розділі висвітлено особливості трансформації територіальної 

організації влади в України. Дана характеристика історико-географічного 

розвитку системи територіального управління в Україні. Значна увага звернута 

на ключові чинники трансформації територіальної організації влади в Україні. 

Каталізатором процесів реформи місцевого самоврядування розглядається 

молодь.

Третій розділ містить основні напрямки удосконалення територіальної 

організації влади в умовах децентралізації. Сформульовані напрямки 

комунікаційного супроводу забезпечення системи прийняття рішень органами 

місцевого самоврядування в Україні. Обгрунтована доцільність залучення 

активної молоді до забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування. 

Запропоновані рекомендації забезпечення ефективної діяльності реформи з 

децентралізації.

6. Повнота викладу наукових положень, висновків і рекомендацій в 

опублікованих працях.

Основні результати дисертації досить повно висвітлені у 11 наукових 

публікаціях, в тому числі 5 у фахових виданнях.

7. Апробація основних результатів дослідження.

Головні положення дисертації пройшли апробацію на 8 Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях.

8.Відповідність змісту автореферату основним положенням дисертації.



Зміст автореферату в повній мірі розкриває основні положення дисертації, а 

отримані автором наукові результати, висновки і рекомендації є ідентичними 

основним положенням дисертації.

9.Відповідність дисертації вимогам «Порядку присудження наукових 

ступенів» та нормативних актів ДАК України.

Дисертаційна робота І.О.Степанець повністю відповідає вимогам 

п.гі.9,1 1,12,13 «Порядку присудження наукових ступенів» Постанови Кабінету 

Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами , внесеними згідно з 

Постановами Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015 р., № 1 159 від 

30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), що висуваються до кандидатських 

дисертацій. Вона є самостійною науковою працею, в якій висунуті автором для 

прилюдного захисту теоретико-методичні результати, а також практичні 

рекомендації , свідчать про особистий внесок в теорію і практику суспільної 

географії.

10. Загальний висновок.

В дисертації «Регіональний вимір територіальної організації влади в 

Україні» вирішене важливе наукове завдання -  розкритий механізм формування 

влади на різних ієрархічних рівнях та запропоновані практичні рекомендації 

щодо вдосконалення її територіальної організації, її автор Степанець 1.0. 

заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія.

Офіційний опонент -  
доктор географічних наук,
Учений секретар Інституту географії

Відділ діловодства та архіву 
Енського національного університету 

імені Тараса Шевченка
НАН України,
провідний науковий співробітник 
відділу суспільної географії
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