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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. – Національний 

університет «Одеська політехніка» МОН України, Одеса, 2022.  

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення актуального науково завдання, що полягає у 

обґрунтуванні комплексу наукових положень та розроблення рекомендацій 

щодо оптимізації надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану в Україні. У межах розв’язання цього завдання уперше 

обґрунтовано комплекс наукових підходів, принципів, моделей і механізмів 

щодо оптимізації системи надання адміністративних послуг у сфері реєстрації 

актів цивільного стану на засадах багаторівневості за критеріями: розширення 

кола суб’єктів надання послуг з залученням бізнес сектору (приватних 

нотаріусів) та громадські організації (релігійні); надання послуг за допомогою 

інформаційно-комунікаційні технології; розширення кількості видів актових 

записів цивільного стану. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат 

предметної сфери дослідження, зокрема, запропоноване авторське визначення 

поняття адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану, під 

якими розуміються результати організаційних дій уповноважених суб’єктів 

(органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, нотаріусів) 

спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичних чи 

юридичних осіб щодо встановлення факту народження, шлюбу, розірвання 

шлюбу, зміни імені, зміни статі та смерті відповідно до закону за їх заявою чи/або 

за ініціативи органу публічної адміністрації у максимально якісний спосіб та у 

короткі строки, що дозволило сформулювати вихідні положення для 

розроблення оптимальної моделі їх надання на засадах багаторівневості та 
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рекомендацій щодо удосконалення процедурно-технологічних аспектів 

провадження. 

Виокремлено функціонування нормативно-правового, адміністративно-

організаційного, фінансово-економічного механізмів надання адміністративних 

послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану, визначено стратегічні цілі, 

принципи, методи та інструменти реалізації.  

Встановлено, що сучасна система публічного управління потребує 

системних, комплексних реформ, які повинні бути максимально прозорими та 

ґрунтуватися на європейських цінностях та принципах. Одним із таких 

принципів є створення умов для отримання населенням якісних, своєчасних і 

адекватних реаліям адміністративних послуг. Визначено, що послуги у сфері 

реєстрації актів цивільного стану є життєве необхідними та є другими за 

кількістю адміністративними послугами в країні після реєстрації місця 

проживання. 

Висвітлено історико-правовий аспект стану наукового розроблення 

проблеми надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного 

стану. Визначено особливості нормативно-правового регулювання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. 

Охарактеризовано систему суб’єктів публічного адміністрування надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. Визначено 

особливості процедури з надання адміністративних послуг у сфері ДРАЦС та 

проаналізовано впровадження пілотних проєктів. 

Установлено періоди формування системи надання адміністративних 

послуг, що здійснено з огляду на ключові державно управлінські рішення, 

прийняті з 1998 року по теперішній час у формі законодавчих та нормативно-

правових актів, які спрямовані на певну організаційну модернізацію системи 

публічного управління у сфері надання адміністративних послуг та зумовлені 

різною дією зовнішніх та внутрішніх факторів.  

З’ясовано, що у світі не існує єдиної загальноприйнятої побудови системи 

надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану щодо 
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певного переліку вимог до її функціонування, однак отримувачі 

адміністративних послуг прагнуть взаємодії з органами публічного управління 

на прозорій основі шляхом отримання вільного доступу до послуг, зменшивши 

при цьому витрати часу та коштів. Тому, вважаємо, що адаптація досвіду Естонії 

та Казахстану у сфері реєстрації актів цивільного стану, є найбільш слушним. 

Проаналізовано сучасний стан розвитку системи надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану та 

запропоновано створення системи надання адміністративних послуг на засадах 

багаторівневості. До суб’єктів надання цих послуг запропоновано віднести: 

Міністерство юстиції України та міжрегіональні управління; Державну 

міграційну службу та територіальні управління; виконавчі органи сільських, 

селищних та міських рад; нотаріат, та у перспективі релігійні громади. 

Запропоновано ліквідувати існуючі територіальні відділи державної реєстрації 

актів цивільного стану міжрегіональних управлінь юстиції. Запропоновано за 

державою залишити функцію контролю та моніторингу за якістю надання послуг 

та забезпечення суб’єктів надання послуг бланками свідоцтва про державну 

реєстрацію актів цивільного стану та функціонування Державного реєстру актів 

цивільного стану громадян.  

Запропоновано розширення видів актів цивільного стану та впровадження 

актового запису про зміну статі, з метою захисту прав транс сексуальних людей.  

Обґрунтовано напрями модернізації системи надання адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану на основі 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, а також запропоновано 

надання цих послуг на засадах багаторівневості.  

Визначено проблеми та перспективи розвитку законодавства, а саме 

необхідності розроблення та прийняття Закону України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану» в новій редакції, у якому буде надано 

можливість у розумні строки, за власним вибором громадянина, у зручний час та 

спосіб, безкоштовно або з помірною платою здійснити державну реєстрацію акту 
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цивільного стану за принципом екстериторіальності та прийняття Закону 

України «Про адміністративний збір». 

Ключові слова: адміністративні послуги, адміністративні процедури, 

аутсорсинг здійснення адміністративних функцій, децентралізація, 

багаторівневе врядування, державна реєстрація актів цивільного стану, 

державно-приватне партнерство, ефективність врядування, процесний підхід, 

оптимізація врядування, сервісно-орієнтована держава, реінжиніринг 

адміністративних процесів, електронне врядування, корупція у наданні 

адміністративних послуг, управління якістю надання адміністративних послуг. 
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In the dissertation, a theoretical generalization was made and a solution to the 

current scientific task was proposed, which consists in substantiating a complex of 

scientific provisions and developing recommendations for optimizing the provision of 

administrative services in the field of state registration of civil status acts in Ukraine. 

Within the scope of solving this task, a set of scientific approaches, principles, 

models and mechanisms for the optimization of the system of providing administrative 

services in the field of registration of civil status acts was substantiated for the first 

time on the basis of multi-level criteria according to the following criteria: expanding 

the range of service providers with the involvement of the business sector (private 

notaries ) and public organizations (religious); provision of services using information 

and communication technologies; expansion of the number of types of act records of 

civil status. The conceptual and categorical apparatus of the subject area of research 

has been improved, in particular, the proposed author's definition of the concept of 

administrative services in the field of registration of civil status acts, which means the 

results of organizational actions of authorized subjects (executive authorities, local 

self-government bodies, notaries) aimed at acquiring, changing or termination of the 

rights and obligations of individuals or legal entities regarding the establishment of the 

fact of birth, marriage, dissolution of marriage, change of name, change of article and 

death in accordance with the law at their request or/or at the initiative of the public 

administration body in the highest quality manner and in the shortest possible time, 

which made it possible to formulate initial provisions for the development of the 

optimal model of their provision on the basis of multi-levels and recommendations for 

improving the procedural and technological aspects of the proceedings. 

The functioning of normative-legal, administrative-organizational, and 

financial-economic mechanisms in providing administrative services in the registration 

of civil status acts is singled out, and strategic goals, principles, methods, and tools of 

realization are determined. 

It is established that the modern system of public administration needs systemic, 

complex reforms, which should be as transparent as possible and be based on European 

values and principles. One of such principles is to create conditions for the population 
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to receive quality, timely and adequate administrative services. It is determined that 

services in the registration of civil status are vital and are the second among the largest 

number of administrative services in the country after the registration of residence. 

The historical and legal aspects of scientific development of the problem in 

providing administrative services in the registration of civil status are highlighted. The 

peculiarities of normative-legal regulation of administrative services in the registration 

of civil status acts are determined. The system of subjects in public management of 

administrative services in the registration of civil status is described. The peculiarities 

of the procedure for providing administrative services in the State Registration of Civil 

Status Acts are determined and the implementation of pilot projects is analyzed. 

The formation stages of providing administrative services are established. That 

is carried out taking into account the key administrative decisions made from 1998 to 

the present in the form of laws and regulations aimed at a certain organizational 

modernization of public management in administrative services provision and different 

effects of external and internal factors are determined. 

It was revealed that there is no single standard system of providing 

administrative services in the registration of civil status on a certain list of requirements 

for its operation. But the recipients of administrative services seek to interact with 

public authorities on a transparent basis by gaining free access to services, reducing 

time and money. Therefore, we believe that the adaptation of the experience of Estonia 

and Kazakhstan in the field of civil registration is the most appropriate. 

The current system of providing administrative services development in the 

registration of civil status acts is analyzed and the creation of a system of providing 

administrative services on a multilevel basis is proposed. The proposed subjects for 

these services provision include the Ministry of Justice of Ukraine and interregional 

departments; State Migration Service and its territorial agencies; executive bodies of 

the village, settlement, and city councils; notary, and in the perspective of religious 

communities. It is proposed to liquidate the existing territorial departments of state 

registration of civil status acts of interregional departments of justice. It is proposed 

that the state retain the function of controlling and monitoring the quality of services 
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and providing the subjects of services with the forms of certificates of state registration 

of civil status and the functioning of the State Register of Civil Status. 

It is proposed to expand the types of civil status acts and to introduce an act 

amending the article to protect the rights of transgender people. 

The directions for modernization of providing administrative services in the state 

registration of civil status acts on the basis of the introduction of information and 

communication technologies are revealed, and the provision of these services on a 

multilevel basis. 

The problems and prospects in legislation development are identified, namely 

the need to develop and adopt the Law of Ukraine "On State Registration of Civil Status 

Acts" in a new version, which will provide an opportunity within a reasonable time, at 

the citizen's choice, at a convenient time, free or with fair payment to carry out the state 

registration of the civil status act on a reasonable basis within the principle of 

extraterritoriality and adoption of the Law of Ukraine "On Administrative Fees". 

Keywords: administrative services, administrative procedures, outsourcing of 

administrative functions, decentralization, multilevel governance, state registration of 

civil status acts, public-private partnership, governance efficiency, process approach, 

governance optimization, service-oriented state, reengineering of administrative 

processes, electronic governance, corruption in the provision of administrative 

services, quality management of administrative services. 

 

LIST OF PUBLISHED PAPERS ON THE TOPICS OF THE 

DISSERTATION 

Papers in which the main scientific results of the dissertation are published: 

1.Yushchenko M.V. Problematic issues of legal regulation of administrative services 

in Ukraine. Actual problems of state administration: coll. science Ave. of the Odesa 

Regional Institute of State Administration of the National Academy of State 

Administration under the President of Ukraine [head. ed. M.M. Izha]. Odesa: ORIDU 

NADU, 2019. Issue 3 (79). P. 92–97. 

[http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/185438]. 

http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/185438


12 

2. Yushchenko M. Prospects for improvement of legal regulation of 

administrative services in the field of civil status registration in Ukraine. Theoretical 

and applied issues of state formation [Electronic resource]: coll. science avenue of the 

Odesa Regional Institute of State Administration of the National Academy of State 

Administration under the President of Ukraine [head. ed. M.M. Izha]. Odesa: ORIDU 

NADU, 2019. Issue 24. P. 81–89. 

3. Yushchenko M. MEHRSTUFIGE MANAGEMENTKAPAZITATEN BEI 

DER ERBRINGUNG VON VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN. Actual 

problems of state administration: coll. science avenue of the Odesa Regional Institute 

of State Administration of the National Academy of State Administration under the 

President of Ukraine [head. ed. M.M. Izha]. Odesa: ORIDU NADU, 2019. Issue 4 (80). 

P. 108–112. [ http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/194120]. 

4. Yushchenko M.V. Pilot projects in the provision of administrative services in 

the field of justice (on the example of the pilot project "Marriage in 24 hours"). Theory 

and practice of public administration: coll. science pr. - Kharkiv: Publishing House of 

the Kharkiv National Academy of Sciences "Magistr", 2020. Issue 3 (70). C.71–81. 

[https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1264202.pdf]. 

5. Yushchenko M. V. Experience of Georgia in the field of DRATS and 

possibilities of its use in Ukraine. Efficiency of public administration: coll. of science 

Ave. Issue 4(65): in 2 part. Part 1 / for general ed. member-cor. National Academy of 

Sciences of Ukraine V. S. Zahorskyi, Assoc. A. V. Lipentseva. Lviv: LRIDU NADU, 

2020. C. 167-179. [ 

https://ir.vtei.edu.ua › g.php › fname=27122]. 

6. Sakhanenko S.E, Yushchenko M.V. Provision of administrative services in 

the field of civil status registration on a multi-level basis. Actual problems of state 

administration: coll. science avenue of the Odesa Regional Institute of State 

Administration of the National Academy of State Administration under the President 

of Ukraine [head. ed. M.M. Izha]. Odesa: ORIDU NADU, 2021. Issue 3 (84). P. 175–

182. [http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/246369]. 

http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/194120
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1264202.pdf
https://ir.vtei.edu.ua/
https://ir.vtei.edu.ua/
http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/246369


13 

7. Multi-level governance in the conditions of modernization of public power 

and the establishment of democratic governance in Ukraine: a collective monograph / 

[Izha M.M., Nadolishniy P.I., Prykhodchenko L.L., Sakhanenko S.E. etc. ]: In general 

ed. L. L. Prykhodchenko. – Odesa: ORIDU NADU, 2020. 480 p. Personal contribution 

of the author. Preparation of unit 4.7. "The potential of multi-level governance in the 

provision of administrative services." P. 376-383. 

[http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12787]. 

8. Yushchenko M., Lesyk E. Problems of legal regulation of administrative 

services in Ukraine. Scientific journal "The Studies of the Borderland Universities 

Network". – Bialystok, Poland. 2020.–Tom4. P.53-67. 

[https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10184/1/SUP_4_2020_M_Y

ushchenko_E_Lesnik_Problemy_pravovogo_regulirovania_administrativnyh_uslug_

v_Ukraine.pdf]. 

Papers certifying the approbation of the dissertation materials: 

9. Yushchenko M.V. Availability of public services in the field of state 

registration of civil status acts. Theory and practice of public management and 

administration in the 21st century: mater. I All-Ukrainian scientific and practical 

conference with the international participation of higher education graduates and young 

scientists (November 30, 2018, Kyiv) / NADU under the President of Ukraine. / for 

general ed. A. P. Savkova, M. M. Bilynska, O. M. Petroye. Kyiv: NASU, 2018. 

Volume 2. P. 231-234. URL:http://academy.gov.ua/pages/dop/178/files/2e67d7ff-

9338-42dd-80c1-bb20eeda310e.pdf. 

10. Yushchenko M.V. Implementation of socially oriented service policy of the 

state. Institutionalization of public administration in Ukraine under the conditions of 

European integration and globalization challenges: Mater. All-Ukrainian scientific and 

practical conference with the international participation of higher education graduates 

and young scientists (May 24, 2019, Kyiv) / NADU under the President of Ukraine. / 

for general ed. A. P. Savkova, M. M. Bilynska, O. M. Petroye. Kyiv: NASU, 2019. 

Volume 1. P. 191-193. URL: http://academy.gov.ua/pages/dop/198/files/2e67d7ff-

9338-42dd-80c1-bb20eeda330e.pdf 

http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/12787
http://academy.gov.ua/pages/dop/178/files/2e67d7ff-9338-42dd-80c1-bb20eeda310e.pdf
http://academy.gov.ua/pages/dop/178/files/2e67d7ff-9338-42dd-80c1-bb20eeda310e.pdf


14 

11. Yushchenko M.V. Challenges and possibilities of integration of services for 

registration of civil status acts into the National Register of Citizens. Public 

administration: history of state formation, challenges and prospects: mater. X - 

scientific Internet conference of post-graduate and doctoral students of the Department 

of Public Administration and Regional Studies with international participation (May 

31, 2019, Odesa) / ORIDU NADU under the President of Ukraine. Odesa: ORIDU 

NADU, 2019. P.176-179. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/03.07.2019-1.pdf 

12. Yushchenko M.V. Ways of implementing multi-level governance in the 

provision of administrative services in the field of registration of civil status acts. 

Public administration: traditions, innovations, global trends: mater. All-Ukrainian 

science and practice. conf. with international participation (October 11, 2019, Odesa) 

/ ORIDU NADU under the President of Ukraine. Odesa: ORIDU NADU, 2019. P. 48-

50. URL: http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/10.10.2019.pdf. 

13. Yushchenko M.V. Pilot projects as a mechanism for improving 

administrative services (on the example of the "Marriage in a day" project). Public 

administration in Ukraine: history of state formation, challenges and prospects: mater. 

XI - scientific Internet conference of post-graduate and doctoral students of the 

Department of Public Administration and Regional Studies with international 

participation (May 29, 2020, Odesa) / ORIDU NADU under the President of Ukraine. 

Odesa: ORIDU NADU, 2020. P. 268-271. URL: 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/Internet_konf_DU-2020.pdf 

14. Yushchenko M.V. Possibilities of adapting Estonia's experience in providing 

administrative services in the field of civil status registration in Ukraine. Public 

administration: traditions, innovations, global trends: mater. All-Ukrainian scientific 

and practical conf. with international participation (for the 25th anniversary of the 

founding of the institute) (October 9, 2020, Odesa) / ORIDU NADU under the 

President of Ukraine. Odesa: ORIDU NADU, 2020. P. 58-59. URL: 

http://www.oridu.odessa.ua/9/buk/pua_25.pdf. 

15. Yushchenko M.V. Possibilities of adapting Kazakhstan's experience in 

providing administrative services in the field of registration of civil status acts in 



15 

Ukraine. State policy on local self-government: state, problems and prospects: mater. 

11th All-Ukrainian scientific-practical conf. (October 16, 2020, Kherson) / Kherson 

National Technical University. Kherson: KhNTU, 2020. P.196-200. 

16. Yushchenko M.V. Comprehensive service "yeMalyatko" - conditions for 

realizing the rights of the child. Public administration in Ukraine: history of state 

formation, challenges and prospects: mater. XII Scientific Internet Conference of the 

Department of Public Administration and Regional Studies with International 

Participation (May 28, 2021, Odesa) / ORIDU NADU under the President of Ukraine. 

Odesa: ORIDU NADU, 2021. P. 285-289. 

17. Yushchenko M.V. Adaptation of Georgia's experience in the DRATS 

system. Comparative public management and administration [Electronic resource]: 

materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (May 28, 2021, 

Odesa) / ORIDU NADU under the President of Ukraine. Odesa: ORIDU NADU under 

the President of Ukraine, 2021. P. 62-67.  

18.Yushchenko M.V. Marriage registration under martial law. Public 

administration in Ukraine: history of state formation, challenges and prospects 

[Electronic resource]: mater. XIII Science. Internet conference for international 

Participation for graduate students and doctoral students, May 27, 2022 - Odesa: 

Educational and Scientific Institute of Police Service and Management of the National 

University "Odesa Polytechnic", 2022. P.223-226. https://op.edu.ua/2-12682. 

Works that additionally reflect the scientific results of the dissertation: 

19. Certificate of copyright registration for the work No. 98376 / Collective of 

authors: Literary and written work of a scientific nature "Report "Research work on 

the topic "Peculiarities of the implementation of the decentralization policy at the level 

of small cities (on the example of the city of Gola Prystan)". - date of registration - 

07/06/2020. Access mode: file: URL: 

https://ukrpatent.org/atachs/BULETEN___Avt_Pravo___%E2%84%96_60-2020.pdf 

 


		2022-08-31T16:06:14+0300




