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У дискусії взяли участь голова і члени спеціалізованої вченої ради та 

присутні на захисті фахівці. 

Пронько Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, декан 

факультету менеджменту та права, доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії Вінницького національного 

аграрного університету.  

Зауваження: 

По-перше, в розділі 1.3 здобувач наводить модель організаційно-

економічного механізму розвитку сільських територіальних громад з 

визначеними складовими.  Складові  доречно було доповнити категоріями 

показників, які забезпечують стабільний розвиток та сприяють зростанню рівня 

самостійності, що надало би прикладного характеру сформованій моделі. 

По-друге, здобувач в розділі 2.2. здійснює оцінку фінансової 

спроможності територіальних громад, однак, доцільно було детальніше 

проаналізувати причини її низького рівня у досліджуваних сільських 

територіальних громадах Вінницької області. 

По-третє, в розділі 3.2. здобувачем проведені дослідження щодо 

виявлення найбільш ефективних сільських територіальних громад, разом з 

тим, варто було виділити  основні фактори впливу на ефективність прийняття 

управлінських рішень в цих громадах. 

По-четверте, робота Тітова Д.В. значно виграла, якби в розділі 3.3.  

«Детермінанти зростання фінансово-економічного потенціалу сільських 

територіальних громад» були доповнені прогнозними розрахунками щодо 

ефективності використання ресурсів територіальної громади за визначеними 

детермінантами. 

Разом з тим наведенні зауваження та дискусійні питання не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертації Тітова Д.В. 

Колесник Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, заступник 

декана факультету менеджменту та права з навчальної роботи, доцент 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 



Вінницького національного аграрного університету. 

Зауваження: 

По-перше, в 1 розділі дисертації здобувач при тлумаченні економічної 

сутності поняття «територіальна громада» виділяє її функції, однак не 

вдається до їх обґрунтування, що значно підсилило та сприяло би 

розширенню теоретичного базису даної категорії;  

По-друге, у завданнях варто було вказати на вивчення світового 

досвіду реформ місцевого самоврядування, оскільки така робота здобувачем 

проведена (п. 3.3.) і сприяє вивченню питань врегулювання відносин між 

центральною та місцевою владою; 

По-третє, у 3 розділі дисертації здобувач акцентує увагу на створені 

Центру розвитку сільських територіальних громад та сільських територій з 

визначеними конкретними функціями, разом з тим потребує більшого 

пояснення механізм співпраці даного Центру з самими громадами щодо 

наближення ухвалення рішень при формуванні стратегії розвитку громади та 

її коригуванні до реальних потреб громади та її невикористаного потенціалу 

розвитку. 

Однак наведенні зауваження не впливають на загальну позитивну 

оцінку кваліфікаційної роботи Тітова Дениса Васильовича. 

Бондаренко Валерій Михайлович, доктор економічних наук, 

професор кафедри маркетингу та реклами обліково-фінансового факультету 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного 

торговельно-економічного університету.  

Зауваження: 

По-перше, дисертантом  в роботі  значна увага акцентується на 

зваженій державній політиці,  спрямованій на  зміну найважливіших 

чинників розвитку сільських територіальних громад і сільських територій. 

Разом з тим, мало згадується сьогодення країни і яким чином це впливе на 

подальші ініціативи в цьому напрямку, враховуючи відбудову країни після 

війни. 



По-друге, у дисертації автором були удосконалені функції 

організаційно-економічного механізму розвитку сільських територіальних 

громад, зокрема була запропонована функція сприяння продовольчій, 

економічній, екологічній, соціальній та національній безпеці держави. Проте 

непогано було б в подальшому в роботі розкрити яким чином сприяти 

кожному із цих напрямків безпеки держави на рівні об’єднаної 

територіальної громади.  

По-третє, не зрозуміло, що вкладає дисертант в поняття «політика 

ефективного місцевого самоврядування», яке  сприятиме, на його думку, 

«можливості подолання протиріч між різними рівнями влади, гармонізації 

партнерських відносин між центром, регіонами та територіальними 

громадами, сприяти підвищенню ефективності використання бюджетних 

коштів» і яка роль при цьому відводиться організаційно-економічному 

механізму. 

По-четверте, в роботі дисертант аналізує кількість населення в 

об’єднаних  сільських територіальних громадах Вінницької області і робить 

подальші висновки виходячи із аналітичних даних, проте ніде не деталізує 

від яких факторів залежить і що конкретно впливає на кількість населення, 

яке проживає в тій чи іншій об’єднаній територіальній громаді. 

По-п’яте, у сформованій дисертантом базовій моделі розвитку 

сільських територіальних громад в Україні, однією із складових розвитку 

територіальних громад було окремо виділено підвищення рівня зайнятості 

населення. При цьому в самій роботі ніде не деталізуються конкретні кроки 

щодо забезпечення зайнятості в сільській місцевості і яким чином це буде 

досягнуто. 

Трусова Наталя Вікторівна, доктор економічних наук, професор 

кафедри фінансів, обліку та оподаткування Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного  

Зауваження: 

По-перше, в дослідженні здобувачем зроблено висновки, що 



незважаючи на децентралізаційні зміни в Україні, залишаються актуальними 

питання щодо самостійності місцевих органів влади в реалізації власної 

політики, можливостей нарощення фінансового потенціалу, створення 

сприятливого клімату на рівні регіонів тощо. Тобто, залишаються 

невирішеними питання надмірної централізації фінансових ресурсів, 

напрямках подолання якої слід було більше уваги приділити в заключному 

третьому розділі, оскільки це має вагоме значення, зокрема для розвитку 

сільських територіальних громад в перспективі.  

По-друге, враховуючи пріоритетні інтереси держави важливим для 

підвищення активності сільського населення до розвитку громади є 

мотивованість через державне стимулювання ефективно діючих сільських 

територіальних громад. До кінця не зрозумілим є механізм стимулювання 

таких громад, що вимагає більш чіткого пояснення такої пропозиції 

здобувача. 

По-третє, особливістю проведеної реформи децентралізації є 

можливості створених  територіальних громад укладати договори про 

співробітництво.  В дисертації здобувач аналізує в цілому по Україні 

використання такого інструменту, однак робота значно виграла, якби були 

наведені приклади такого співробітництва досліджуваних громад Вінницької 

області  як одного із важливих аспектів вирішення проблемних питань 

місцевого значення. 

По-четверте, погоджуємось з підходами  щодо того, що розробка 

програм та стратегій розвитку сільських територіальних громад має 

опиратися на реальні показники та можливості зростання фінансового 

потенціалу.  Виникає питання що вкладає здобувач в поняття «фінансовий 

потенціал» і яким чином формування спільного бюджету об’єднаних 

територіальних громад дасть змогу збільшити фінансовий потенціал 

територій. 

Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, доцент, в.о. 

декана факультету обліку та аудиту, завідувач кафедри аналізу та аудиту 




