
Рішення 

спеціалізованої вченої ради 

про присудження ступеня доктора філософії

Разова спеціалізована вчена рада Київського національного університету 

імені Тараса Ш евченка М ОН України прийняла рішення про присудження Кирилюку 

Олегу Васильовичу ступеня доктора філософії в галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» на підставі прилюдного захисту дисертації 

«Парламентський контроль у сфері використання та охорони природних ресурсів» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

«28» лютого 2023 року.

Кирилюк Олег Васильович, 1967 року народження, громадянин України.

Освіта вища: у 1993 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за 

спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

У 2006 році закінчив Національну академію державного управління при 

Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком».

У жовтні 2022 року закінчив аспірантуру Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного університету 

імені Тараса Ш евченка.

Дисертацію виконано на кафедрі парламентаризму Навчально-наукового 

інституту публічного управління та державної служби Київського національного 

університету імені Тараса Ш евченка.

Науковий керівник: Валентина Андріївна Гошовська, доктор політичних наук, 

професор, завідувач кафедри парламентаризму (заслужений працівник народної освіти 

України, керівник Наукової школи вітчизняного парламентаризму) Навчально- 

наукового інституту публічного управління та державної служби Київського 

національного університету імені Тараса Ш евченка.



Здобувач має 9 наукових публікацій за темою дисертації, із них 4 статті 

опубліковані у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у міжнародному виданні, 4 

тези доповіді на наукових конференціях:

1. Кирилюк О. В. Поняття парламентського контролю у сфері використання та 

охорони природних ресурсів. Право та державне управління. 2020. № 4. С. 139-145. 

сіоі: https://doi.Org/10.32840/pdu.2020.4.20

2. Кирилюк О. В. Зміст парламентського контролю у сфері природокористування 

та охорони природних ресурсів як форми діяльності Верховної Ради України. Право та 

державне управління. 2021. № 2. С. 106-113 http://www.pdu-joum al.kpu.zp.ua/pro- 

гішгпаї

3. Кирилюк О. В. Роль парламентських комітетів в процесі здійснення 

парламентського контролю в сфері природокористування та охорони навколишнього 

середовища. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. Вип. 23. С. 22-26. 

боі: https://doi.Org/10.32843/pma2663-5240-2021.23.4

У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради:

М аксіменцева Надія О лександрівна, доктор юридичних наук, доцент кафедри 

парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної 

служби Київського національного університету імені Тараса Ш евченка.

Оцінка позитивна із зауваженнями:

1. Обґрунтовуючи діяльність Координаційної природоохоронної ради, доцільно, 

на наш погляд, вказати взаємозв’язки координаційної природоохоронної ради із 

координаційною міжвідомчою радою з питань водних ресурсів та координаційною 

радою з питань реалізації Національної стратегії управління відходами в Україні з 

метою підвищення ефективності їх роботи.

2. У п.2.2. вважаємо доцільним посилити акцент на парламентський контроль у 

сфері безпекової ситуації довкілля, зокрема в зоні Чорнобильської й Запорізької АЕС, 

пов’язаних із воєнною агресією РФ проти України, розпочатою 24 лютого 2022 року.
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3. Варто було б, на наш погляд, у розділі 3 дисертації додати актуальні аспекти 

діджиталізації пов’язані з реалізацією парламентського контролю у сфері 

використання й охорони природних ресурсів.

Паламарчук Тетяна Петрівна, кандидат наук з державного управління, доцент, 

доцент кафедри глобальної та національної безпеки Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. О цінка позитивна із зауваженнями:

1. У п. 1.3 дисертант проаналізував міжнародний досвід здійснення 

парламентського контролю, що дозволило встановити, що підходи до його реалізації 

відрізняються залежно від моделей функціонування законодавчого органу -  

конгресної та парламентської. На мою думку, автору слід було здійснити аналіз у 

вигляді порівняної таблиці, окреслити спільні та протилежні риси конгресної та 

парламентської моделі функціонування законодавчого органу.

2. Дисертантом запропоновано у вигляді схеми форми парламентського 

контролю та участі в ньому відповідного комітету Верховної Ради України. На наш 

погляд, необхідно було детально проаналізувати його компетенції.

3. Назва розділу 3, а саме: «Пріоритетні напрями вдосконалення механізмів 

парламентського контролю у сфері використання та охорони природних ресурсів в 

Україні» потребує уточнення відповідно до встановленої мети дисертаційного 

дослідження.

Бурик Зоряна М ихайлівна, доктор наук з державного управління, доцент, 

професор кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія 

Сковороди в Переяславі. Оцінка позитивна із зауваженнями:

1. Відсутня оцінка стану реалізації державою функції у сфері охорони та 

використання природних ресурсів України. Так, можна було визначити саме ті 

напрями, що найбільш є важливими саме для держави з метою підвищення 

ефективності парламентського контролю та посилення екологічної безпеки держави та
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адаптації до зміни клімату та у контексті досягнення Цілей сталого розвитку у сфері 

захисту довкілля.

2. Робота значно б виграла, якщо у ній було проаналізовано діяльність 

тимчасових спеціальних комісій та результати парламентських слухань, ратифікацію 

міжнародних угод, розгляд державного бюджету на відповідні роки у контексті 

охорони та використання природних ресурсів, а також електронних петицій громадян 

у цій сфері.

3. Враховуючи, що парламент є незалежним єдиним органом законодавчої

влади в системі державної влади в Україні та виборним колегіальним органом

держави, що саморегулюється, назва другого розділу роботи «Обґрунтування 

механізмів державного управління щодо здійснення парламентського контролю у 

сфері використання та охорони природних ресурсів в Україні» є дискусійною.

4. Автором у дисертаційній роботі розглянуто детально зміст, проте не межі 

парламентського контролю. Це досить важливо, адже при їх порушенні можливі 

зловживання цією формою державного контролю, також парламентський контроль не 

підміняє здійснення правосуддя, оперативно-розш укової діяльності та розслідування 

злочинів. Не лише викриття порушень, а їх подальше опрацювання та порядок 

взаємодії відповідних суб’єктів потребує розгляду.

Мороз Володимир Васильович, кандидат наук з державного управління,

доцент, завідувач кафедри публічного управління і проектного менеджменту

Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» 

Національної академії педагогічних наук України. Оцінка позитивна із зауваженнями:

1. Незабаром Україна потребуватиме реалізації дієвої публічної політики щодо 

формування оптимальних умов природокористування в Україні, зокрема на етапі пост 

воєнного відновлення та подальшого реконструктивного розвитку економіки. 

Стимулювання екологічної модернізації виробництва, відтворення порушених у ході 

війни та господарської діяльності екосиситем має стати незмінним пріоритетом в 

перерозподілі бюджетних коштів на потреби сталого розвитку громад та територій. На
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наш погляд, автору, варто було б більш детально розкрити цілісний механізм реалізації 

контрольних функцій держави, зокрема й парламентського контролю за 

використанням бюджетних кошт на цілі раціонального природокористування та 

охорони навколишнього природного середовищ а саме у поствоєнний період відбудови 

економіки України.

2. У дисертації не достатньо розкрито питання налагодження ефективних форм 

взаємодії профільних комітетів ВРУ з Рахункової палатою, як головного органу 

парламентського контролю в процесі здійснення такого контролю у сфері 

використання та охорони природних ресурсів.

3. Важливим аспектом, котрий залишився поза увагою автора є висвітлення 

потенціалу залучення громадських організацій природоохоронного спрямування до 

здійснення функцій парламентського контролю у тісній співпраці з комітетами ВРУ та 

Рахунковою палатою. Цей аспект потребує докладного вивчення та науково 

обґрунтованих пропозицій щодо налагодження механізмів такої співпраці з метою 

вдалого поєднання парламентського та громадського контролю у сфері використання 

та охорони природних ресурсів.

Колтун Вікторія Семенівна, доктор наук з державного управління, професор, 

завідувачка кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Оцінка позитивна без зауважень.

Результати відкритого голосування:

«За» - 5 членів ради;

«Проти» - немає.
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РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА  

КИ ЇВСЬКО ГО  Н АЦ ІО НАЛЬН О ГО  УН ІВЕРСИ ТЕТУ  

ІМ ЕНІ ТАРАСА Ш ЕВЧЕНКА  

УХВАЛИЛА:

1.Дисертація Кирилюка Олега Васильовича на тему «Парламентський контроль 

у сфері використання та охорони природних ресурсів», що подана на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за 

спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування є завершеним самостійним 

науковим дослідженням і відповідає вимогам «Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)» затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 23 березня 

2016 р. № 261; «Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування 

рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищ ої освіти, наукової установи 

про присудження ступеня доктора філософії» затвердженого постановою Кабінету 

М іністрів України від 12 січня 2022 р. № 44.

2. Присудити Кирилюку Олегу Васильовичу ступінь доктора філософії з галузі 

знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування.

3. Рішення разової спеціалізованої вченої ради затвердити і передати до Наукової 

частини Університету.

4. Науково-дослідній частині підготувати наказ про видачу Кирилюку Олегу 

Васильовичу диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

На підставі результатів відкритого голосування та прийнятого рішення 

спеціалізована вчена рада Київського національного університету імені Тараса 

Ш евченка присуджує Кирилюку Олегу Васильовичу ступінь доктора філософії з 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 

Публічне управління та адміністрування.

Голова

спеціалізованої вченої | ія КОЛТУН
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