
                                                                 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

результатів дисертації здобувача третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти кафедри адміністративного та 

інформаційного права Калюжної Світлани Вікторівни на тему 

«Органи місцевого самоврядування України як суб’єкти 

інформаційного права», поданої  на  здобуття  доктора  філософії  

з  галузі  знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» 

 

1. Актуальність теми дослідження  

Зазначене дослідження є актуальним, оскільки його проблематика відповідає 

напряму наукових розвідок, визначеному в Указі Президента України «Про Цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 березня 2019 року № 722 

(Ціль № 16) та спрямовується на вирішення завдання 16.7 – підвищення 

ефективності державної влади та органів місцевого самоврядування, яке 

закріплено у положеннях відповідної Національної доповіді щодо Цілей сталого 

розвитку. 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні визначила принциповий вибір України – необхідність 

впровадження нової моделі місцевого самоврядування (з урахуванням керівних 

принципів та усталеної практики Європейського Союзу). Водночас, на сьогодні 

відсутні системні дії щодо впровадження такої моделі. Незважаючи на те, що 

поступово фахівцями-юристами реалізується потреба у активізації впровадження 

нової моделі, наприклад, органів місцевого самоврядування, потенціал цих 

органів, як суб’єктів розбудови інформаційного суспільства, практично не 

реалізується.  

Встановлено, що це потребує переосмислення підходів до правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають в умовах розбудови 

інформаційного суспільства, дослідження правової природи суб’єктів суспільних 



відносин, передусім, інформаційних, усвідомлення необхідності опрацювання 

однієї із складових інформаційного права – «суб’єкти інформаційного права», 

з’ясування місця і значення інформаційно-правового статусу органів місцевого 

самоврядування України у структурі їх правового статусу. Отже, науковий пошук 

відповідей на поставлені питання у межах науки «інформаційне право» за 

допомогою використання сучасних знань загальної теорії права, конституційного, 

муніципального, адміністративного права зумовлює важливість та актуальність 

отриманих результатів дисертаційного дослідження.  

На різних етапах становлення України, як незалежної держави, науковці 

розглядали різноманітні проблеми у межах зазначених юридичних наук. 

Водночас, нові умови сьогодення зумовили акцентування уваги на аналізі тих 

робіт, в яких було враховано і європейську інтеграцію, і реформу органів 

місцевого самоврядування, і завдання розбудови інформаційного суспільства в 

Україні. Однак, на сьогодні в Україні відсутні комплексні наукові роботи, 

присвячені аналізу органів місцевого самоврядування як суб'єктів публічної 

адміністрації, які інтегруються до Європейського Союзу, та суб'єктів розбудови 

інформаційного суспільства в Україні.   

Викладене свідчить про необхідність та доцільність дослідження правової 

природи органів місцевого самоврядування України як суб’єктів інформаційного 

права, сутності та ознак їх інформаційно-правового статусу, шляхів 

удосконалення реалізації зазначеного статусу задля досягнення Цілі сталого 

розвитку (№ 16) в умовах розбудови інформаційного суспільства, цифрової 

економіки та європейської інтеграції України. 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до науково-дослідної роботи «Актуальні 

теоретичні та практичні проблеми в сфері адміністративного, інформаційного й 

фінансового права в умовах розвитку інформаційного суспільства та публічно-

сервісної держави» (державний реєстраційний номер 0116U005118), передбаченої 

Планом наукових досліджень Сумського національного аграрного університету 



  Співвиконавець написання підрозділу 1.3. Органи публічної влади України в 

умовах розбудови інформаційного суспільства та публічно-сервісної держави: 

методологія дослідження.  

Дисертаційне дослідження спрямовано на виконання Стратегії розвитку 

інформаційного суспільства в України (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 15 травня 2013 р. № 386-р.); Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020» (указ Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015); Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 

(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р.); 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. 

№ 333-р.), Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року (указ 

Президента України від 30 вересня 2019 року № 722). 

3. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці та впровадженні 

авторського підходу щодо дослідження органів місцевого самоврядування 

України як суб’єктів інформаційного права і визначається тим, що дисертація є 

першим у вітчизняній науці «інформаційне право» комплексним монографічним 

дослідженням. 

У результаті проведеного дослідження одержано низку нових наукових 

результатів, які мають важливе теоретичне і практичне значення, зокрема: 

вперше 

− запропоновано та обґрунтовано: 1) системну пізнавальну модель органів 

місцевого самоврядування України як суб’єктів інформаційного права, яка 

дозволяє розробити план реалізації висунутої наукової гіпотези – «органи 

місцевого самоврядування є суб’єктами інформаційного права»; 2) структурні 

елементи моделі: а) модель юридичних знань щодо участі органів місцевого 

самоврядування України у розбудові інформаційного суспільства; б) модель 

юридичних знань щодо дотримання принципів права органами місцевого 

самоврядування України як суб’єктами розбудови інформаційного суспільства; в) 



модель узагальнених юридичних знань щодо суб’єктів права; г) модель 

юридичних знань щодо правової природи органів місцевого самоврядування 

України; 

− ґрунтуючись на системному світорозумінні, запропоновано модель 

принципів, якими будуть керуватися під час законодавчого закріплення правового 

статусу, безпосередньо предмета відання (завдань, функцій), повноважень та 

юридичної відповідальності органів місцевого самоврядування як суб'єктів 

розбудови інформаційного суспільства в Україні. З позиції надсистем, системи та 

підсистеми визначено види принципів: загальні міжнародні принципи 

глобального інформаційного суспільства, принципи європейської асоціації 

України; загальні принципи адміністративної реформи в Україні та принципи 

національного законодавства в умовах розбудови інформаційного суспільства; 

принципи національного законодавства у сфері реформування місцевого 

самоврядування, європейські принципи публічної адміністрації, у тому числі 

європейські стандарти місцевого самоврядування, що імплементовані у 

національне законодавство.  

− доведено засадницьку роль кожної складової системи принципів та їх 

взаємодії у визначенні галузевого правового статусу органів місцевого 

самоврядування України в умовах інформаційного суспільства. Наприклад, 

встановлено, що законодавче закріплення принципу деконцентрації у 

законодавстві України постає керуючим правовим впливом на здійснення 

адекватного розподілу функцій між органами державної влади та місцевого 

самоврядування (передусім, визнання суттєвої ролі інформаційної функції у 

діяльності суб'єктів розбудови інформаційного суспільства в Україні та 

комплексного характеру їх правового статусу),  а також повноважень (у тому 

числі, появі інформаційно-правових повноважень). 

− визначено підхід щодо перевірки висунутої наукової гіпотези – «органи 

місцевого самоврядування України є суб’єктами інформаційного права», який 

передбачає три етапи перевірки: 1) з’ясування особливостей та структури змісту 

інформаційно-правового статусу зазначених органів; 2) встановлення фактів 



закріплення інформаційно-правового статусу та його структурних елементів у 

законодавстві України; 3) перевірка існування фактів реалізації інформаційно-

правового статусу органів місцевого самоврядування України у реальних 

інформаційно-правових відносинах; 

− встановлено практичну значущість оцінки висунутої наукової гіпотези 

задля отримання зворотного зв’язку щодо вироблення рекомендацій стосовно 

напрямів удосконалення реалізації інформаційно-правового статусу органів 

місцевого самоврядування України, наприклад: 1) удосконалення діяльності 

зазначених органів як виконавця Національної програми інформатизації та 

розробника регіональних та місцевих програм інформатизації (системне бачення 

розробниками програм інструментів їх реалізації (правових, технічних, 

організаційних); врахування нагальних потреб місцевої громади щодо отримання 

переваг від розбудови (на місцевому рівні) інформаційного суспільства, що має 

проявитися у нормативному закріпленні зважених інформаційних завдань 

місцевого значення й відповідних повноважень, а також активізації реалізації 

інформаційної функції міської та селищної ради та ін.); 2) конструктивне 

впровадження принципів Міжнародної Хартії  відкритих даних для 

удосконалення інформаційно-правової компетентності, що, у свою чергу, 

сприятиме удосконаленню реалізації  інформаційно-правового статусу органів 

місцевого самоврядування України для забезпечення як своєї активної ролі, так і 

пасивної; 3) активізація впровадження ОМС України Концепції розвитку 

цифрових компетентностей; 

удосконалено: 

− розуміння правової природи органів місцевого самоврядування України, а 

саме, поглиблено юридичні знання щодо їх компетенції: встановлено, що 

компетенція органів місцевого самоврядування України, з одного боку, є 

складною правовою категорією (за структурним критерієм), а з іншого – 

комплексною правовою категорією (за функціональним критерієм галузей права). 

З’ясовано, що інформаційна компетенція органів місцевого самоврядування 

України є невід’ємною складовою комплексної правової категорії – компетенції. 



Аналогічний висновок отримано і щодо співвідношення інформаційно-правового 

статусу органів місцевого самоврядування України та комплексної правової 

категорії – правовий статус органів місцевого самоврядування України. 

− концепція формування правового забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування України як суб’єктів розбудови інформаційного 

суспільства, що виявилося у розгляді зазначеного забезпечення з позицій 

надсистеми, системи та підсистеми, які визначені у дисертації; 

− підхід щодо розбудови «інформаційної держави», яка має 

трансформуватися до «інформаційної публічної влади», до структури якої 

включено органи місцевого самоврядування України, інформаційна функція яких 

для своєї належної реалізації потребує нормативного закріплення інформаційно-

правових повноважень як складових змісту інформаційно-правового статусу; 

дістало подальшого розвитку: 

− методологія науки «інформаційне право», а саме, щодо формування 

пізнавальних моделей науки, впровадження проектної форми організації наукової 

діяльності у сфері інформаційного права – здійснено три фази циклу зазначеної 

діяльності (розробка плану реалізації гіпотези, її перевірка та оцінка); 

− впровадження: 1) концепції інформаційних правовідносин під час 

реалізації інформаційно-правового статусу органів місцевого самоврядування 

України в інформаційних правовідносинах (фаза перевірки висунутої наукової 

гіпотези); 2) ідеї взаємодії галузей права під час визначення правової природи 

зазначених органів та дослідженні формування комплексних правовідносин у 

процесі діяльності органів місцевого самоврядування України як розпорядника 

публічної інформації; 

− роль впливу ключових принципів інформаційного суспільства на 

активізацію формування інформаційно-правового статусу органів публічної влади 

для реалізації інформаційної функції та виконання завдань в інформаційній сфері, 

що підтверджується, наприклад, належним впровадженням органами місцевого 

самоврядування України третього ключового принципу – рівноправного доступу 

до інформації, що є публічним надбанням; 



− формування інституту «суб’єкти інформаційного права», що 

підтверджується справедливістю висунутої гіпотези – «органи місцевого 

самоврядування – є суб’єктами інформаційного права»;  

− пропозиції та рекомендації до чинного законодавства України, 

спрямованих на удосконалення реалізації органами місцевого самоврядування 

України свого інформаційно-правового статусу. 

4. Теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес і можуть бути 

використані у: 

− науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть бути основою для подальшого розвитку однієї із складових 

інформаційного права – «суб’єкти інформаційного права» та удосконалення 

взаємодії суб’єктів публічної влади в умовах інформаційного суспільства та 

цифрової економіки; 

− сфері правотворчості та правозастосовної діяльності – висновки, 

пропозиції та рекомендації, сформульовані у дисертації, можуть бути використані 

у процесі наукової та правової експертизи проектів законів та інших нормативно-
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