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Національного університету «Одеська політехніка» на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

1. Актуальність теми дисертації,   

Її зв’язок із науковими програмами, темами 

Децентралізація публічних, зокрема адміністративних послуг, 

підвищення їх якості є нині пріоритетними напрямами у сфері реформування 

публічного управління в Україні. За час реформування проводилося чимало 

важливих заходів з метою наближення адміністративних послуг до громадян, 

підвищення якості обслуговування споживачів послуг. Крім того, утворено 

систему нормативних актів, які надають можливість децентралізувати 

частину повноважень центральних органів виконавчої влади щодо надання 

базових послуг на регіональному та місцевому рівнях, підвищувати 

компетентність персоналу, що надає публічні послуги.   

На сучасному етапі розвитку науки публічного управління проблему 

належного надання публічних, зокрема адміністративних послуг 

досліджували як українські так і зарубіжні вчені. В останні роки 

поширюється бачення того, що для успішного впровадження концепції 
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сервісної держави важливою є реалізація чотирьох пріоритетів: створення 

інтегрованих «прозорих офісів» у вигляді центрів надання адміністративних 

послуг у територіальних громадах; організація діяльності в інтегрованих 

центрах на засадах управління на основі якості; розвиток електронних 

сервісів у сфері надання публічних послуг; формування системи комплексної 

контрольної діяльності у сфері надання публічних, зокрема 

адміністративних, послуг. А також урахування специфіки нормативного 

регулювання, запитів клієнтів і спроможності суб’єктів надання послуг під 

час проєктування і вдосконалення процесів надання послуг у різних сферах 

публічного управління. 

Тому, в сучасних умовах перед науковцями, що здійснюють 

дослідження в галузі публічного управління та адміністрування стоїть, 

зокрема, і завдання визначення теоретичних засад та особливостей надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

та вироблення на цій основі підходів щодо впровадження їх оптимальної 

моделі в процесі вдосконалення адміністративних процедур в Україні, що й 

обумовлює актуальність дисертаційного дослідження М. В. Ющенко, 

постановку мети роботи та завдань для її досягнення. 

Дисертаційне дослідження виконувалося в межах комплексного 

наукового проєкту Національної академії державного управління  

при Президентові України «Державне управління та місцеве самоврядування» 

(ДР № 0199U002827) і пов’язане з темами науково-дослідної роботи кафедри 

публічного управління та регіоналістики Одеського регіонального інституту 

державного управління НАДУ (з 2022 р. кафедри публічного управління та 

регіоналістики Національного університету «Одеська політехніка»), 

«Багаторівневе управління (multilevel governance) регіональним розвитком в 

контексті модернізації публічної влади в Україні» (ДР № 0115U001261), 

«Реінжиніринг управлінських процесів та управлінські інновації в органах 

публічної влади на регіональному рівні в умовах децентралізації»  

(ДР № 0120U101245), «Особливості соціально-економічного розвитку м. Гола 
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Пристань» (ДР № 0119U102434) в яких авторка як виконавець опрацьовувала 

напрями, механізми, інструменти та технології надання адміністративних 

послуг у сфері ДРАЦС. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків  

і рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Аналіз змісту дисертаційної роботи і наукових публікацій 

М. В. Ющенко дають змогу зробити висновок про те, що основні наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

відповідають такому виду досліджень. Належний ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

їх вірогідність забезпечені:  

– коректністю визначення об’єкту та предмету дослідження (с. 25), 

та професійним вирішенням автором низки завдань, що сприяло реалізації 

поставленої мети дослідження (с. 24), та адекватністю структурно-логічної 

схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний розділ чи підрозділ 

органічно пов’язаний з попереднім і доповнює його. Обравши об’єктом 

дослідження процеси вдосконалення системи надання адміністративних 

послуг в Україні (с. 25), автор досить ґрунтовно аналізує правовий та 

технологічний аспекти регулювання адміністративних послуг в Україні 

(с. 63–81), а також сучасні процеси у цій сфері, що відбуваються в Україні в 

умовах управлінського транзиту (с. 82–103) та є предметом дослідження 

галузі знань публічного управління та адміністрування. Логіка викладання 

матеріалу корелюється з предметом дослідження (с. 25) і обраними методами 

дослідження (с. 25-27). Це дозволило здобувачці сформувати підґрунтя з 

наукових підходів і концепцій, які покладено в основу її дослідження; 

– використанням широкої джерельної бази за темою дисертації  

і достатнім масивом аналітичних даних: список використаної літератури 

налічує 316 найменувань, з них 12 іноземними мовами (с. 257–291); 

дослідження базується на працях вітчизняних і закордонних науковців, які 
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присвячено різним аспектам формування результативної системи надання 

публічних, зокрема адміністративних, послуг в умовах реформування 

місцевого самоврядування і децентралізації влади; 

– обранням методів дослідження, які дозволили, зокрема: визначити 

причино-наслідкові зв’язки виникнення проблем у процесах надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

та їх подальшого вдосконалення (процесний підхід); дослідити складові 

системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану (метод системно-функціонального та структурно-

функціонального аналізу); здійснити співставлення систем державної 

реєстрації актів цивільного стану в Україні та за кордоном, виділити 

відповідні моделі та типи (метод компаративного аналізу); виявити темпи 

змін окремих показників, ступень їх впливу на динаміку розвитку системи 

надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану в Україні (статистичний метод); розкрити причини, які 

дестабілізують систему надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану у сучасних умовах (метод спостереження). 

– достатньою кількістю напрямів апробації отриманих результатів на 

10 науково-практичних заходах. 

Для дисертації характерна системність та ясність викладення 

матеріалу, вміння виділити суттєві моменти, чітка їх аргументація. Висновки 

дисертаційної роботи цілком обґрунтовані, коректні та логічно випливають з 

викладеного матеріалу.  

Розроблені та обґрунтовані автором положення, висновки й 

рекомендації мають практичне спрямування та можуть бути використані 

органами місцевого самоврядування та іншими суб’єктами сервісної держави 

під час упровадження в Україні як на регіональному рівні, так і на рівні 

територіальних громад кращих практик забезпечення якості публічних 

послуг, а також в навчальному процесі з підготовки за освітньо-

професійними та освітньо-науковими програмами галузі знань «Публічне 
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управління та адміністрування» та програмами короткотермінового 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, зокрема, представників суб’єктів (надавачів) 

адміністративних послуг.  

Ознайомлення з текстом дисертації дозволяє констатувати актуальність 

розроблення авторкою досліджуваної проблематики в цілому, виокремлення 

найбільш гострих проблем у межах предмета проведеного дослідження,  

а також наявність новизни їх наукового доробку.  

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

актуального наукового завдання – обґрунтуванні комплексу наукових 

положень та розроблення рекомендацій щодо оптимізації надання 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану 

в Україні. 

Основні результати, що мають елементи наукової новизни, полягають, 

зокрема, у такому: авторкою дисертації 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-комунікаційних технологій; розширення кількості видів 

актових записів цивільного стану;. 

М. В. Ющенко удосконалено науковий підхід щодо виокремлення 

змістовних характеристик якості адміністративних послуг як показників 

рівня соціального та економічного розвитку України та легітимності системи 

врядування, що дало можливість визначення їх місця в процесах суспільного 

розвитку та реформування системи публічного управління.  
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Авторкою дисертації також удосконалено понятійно-категоріальний 

апарат предметної сфери дослідження, зокрема, запропоноване авторське 

визначення поняття адміністративних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного стану (c. 61–62), 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 рекомендацій 

щодо удосконалення процедурно-технологічних аспектів провадження; 

(с. 193-201). 

Дістали подальшого розвитку: періодизація розвитку системи надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану із 

виокремленням 6 етапів (1998-2006; 2006-2012; 2012-2014; 2014-2015; 2015-

2019; 2019 по теперішній час) (с. 85-87), що дозволило визначити відповідні 

практики та традиції, які мають бути як збережені, так й подолані в процесі 

реформування; формалізація принципів, дотримання яких сприятиме 

успішності розвитку системи надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану в Україні (с. 34-38), а саме: 

наближеність до споживача; забезпеченість альтернативності надання 

послуг; забезпечення державного контролю; багато суб’єктність надання 

послуг; забезпечення конкурентних засад; можливість надання послуг 

споживачам, що не підпадають під діючу систему (жителі непідконтрольних 

територій, особи, що перебувають в особливих життєвих умовах); положення 

щодо формування та подальшого розвитку механізмів взаємодії суб’єктів 

надання адміністративних послуг в Україні, що дозволило запропонувати 

інструменти гармонізації відповідних відносин в умовах управлінського 
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транзиту, у т. ч. в сфері державної реєстрації актів цивільного стану  

(с. 216–240). 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковані  

у 19 наукових працях, з них: 6 статей – у наукових фахових виданнях України 

виданнях, 1 стаття – у періодичному науковому виданні іншої держави, яка 

входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або 

Європейського Союзу, 1 розділ колективної монографії, 10 – y матеріалах 

науково-практичних конференцій, 1 – свідоцтво про реєстрацію авторського 

права на твір. 

Участь у науково-комунікативних заходах свідчить про ознайомлення 

наукової спільноти з результатами дисертаційного дослідження. Кількість 

опублікованих праць відповідає вимогам, що встановлені МОН України 

щодо дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

 

5. Значення роботи для науки, практики та суспільства 

Суттєву науково-практичну значимість мають розроблені авторкою 

пропозиції щодо подальшого розвитку організаційно-правового механізму 

надання адміністративних послуг з державної реєстрації актів цивільного 

стану на основі адаптації кращих світових і вітчизняних практик через: 

надання відповідних повноважень ОМС та нотаріату, а у перспективі – 

громадському сектору; повну реалізацію положень концепції «інтегрованих 

офісів» разом із використанням технології «віддаленого доступу»; 

розповсюдження принципу екстериторіальності при розгляді заяв по всім 

видам державної реєстрації; законодавчого закріплення шести видів 

державної реєстрації актів цивільного стану: народження, з визначенням 

походженням, шлюбу, розірвання шлюбу, зміна імені, зміна статі, смерть. 

Практичну значущість результатів дослідження підтверджено: 

Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Одеса) 

(довідка про впровадження від 24.05.2022 р. № 6866/13.2.-25), Савранською 
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селищною радою Подільського району Одеської області (довідка про 

впровадження від 26.05.2022 р. № 02-11/959) (додаток 11). 

У сукупності отримані М. В. Ющенко теоретичні та практичні 

результати дають змогу підвищити результативність системи надання 

адміністративних послуг, що актуалізує значення роботи для суспільства. 

 

6. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

У результаті вивчення дисертаційної роботи порушень академічної 

доброчесності не було виявлено. 

 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту  

та оформлення дисертації 

Оцінюючи в цілому позитивно подане до захисту дисертаційне 

дослідження, слід вказати на окремі дискусійні положення дисертації та 

висловити такі зауваження і пропозиції. 

1. У розділі 1 дисертації (п. 1.1) авторкою ґрунтовно досліджено 

підходи до визначення адміністративних послуг, їх місця у системі публічних 

послуг і структурування у контексті виокремлення різних їх типів. Втім, 

схема, яку подано на рис. 1.1 (с. 62) надає обмежене уявлення щодо 

різноманіття публічних послуг. На наш погляд, для підсилення аргументації 

на користь виокремлення «адміністративних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного стану» авторці бажано було навести більш деталізовану графічну 

модель із виокремленням різних класифікаційних ознак. 

2. Погоджуючись у цілому із висновками автора, що передача 

приватним структурам частини повноважень з надання адміністративних 

послуг у сфері ДРАЦС може сприяти створенню конкурентного середовища 

із одночасним підвищенням якості послуг (с. 103-104), а також із 

акцентуванням на тому, що такий трансфер має спроваджуватися введенням 

відповідних стандартів і системи контролю за діяльністю організацій, яким 

делеговано відповідні повноваження (с. 104, 107), маємо зазначити, що ці 
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положення не знайшли подальшого «розгортання» у пропозиціях 

дисертантки. З огляду на характер процесів трансформації системи 

публічних послуг серед елементів комплексного механізму контролю у цій 

сфері бажано було б визначити комплекси процесів управління якістю та 

управління проєктами на основі міжнародних стандартів задля забезпечення 

задоволення усіх заінтересованих сторін і раціонального використання 

ресурсів через управління портфелями проєктів контрольних заходів. Це 

може стати напрямом подальших досліджень і практичних упроваджень 

авторки.  

3. Авторкою у розділі 2 (пп. 2.2) подано розгорнутий огляд зарубіжних 

практик надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного 

стану із визначенням як здобутків, так і певних викликів. Вважаємо, що у 

контексті оптимізації досліджуваної системи бажано було резюмувати цей 

огляд у форматі матриці у вимірах «доцільність – готовність – спроможність 

– результативність». 

4. У пп. 3.2 дисертації на с. 199-201 представлено перспективну модель 

«Надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану на засадах багаторівневості». На нашу думку, графічне 

представлення моделі потребує подальшого доопрацювання: мають бути 

представлені всі наявні в описі рівні; практична корисність моделі може бути 

підсилена додаванням елементів опису процесів (керуючі та ресурсні входи; 

«вузли», де відбувається контакт із замовниками; точки моніторингу та 

контролю якості тощо). 

5. У частині оформлення дисертації маємо зауважити, що бажано було 

розкрити у списку публікацій за темою дисертації (с. 6, 13, 14) участь 

авторки дисертації у публікаціях, що виконані у співавторстві. 

Висловлені зауваження відтворюють творчий характер роботи, суттєво  

не впливаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

М. В. Ющенко, та характеризують значну складність досліджуваної 

проблематики. 
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8. Загальний висновок про відповідність роботи 

встановленим вимогам 

Дисертаційна робота Ющенко Маргарити Вікторівни «Оптимізація 

надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану»  

є цілісним, самостійним, завершеним науковим дослідженням, що вирішує 

важливе науково-прикладне завдання, має теоретичну і практичну цінність  

у галузі публічного управління та адміністрування.  

На підставі вищезазначеного можна констатувати, що дисертаційна 

робота Ющенко М. В. на тему: «Оптимізація надання адміністративних 

послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану», відповідає вимогам 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи 

про присудження ступеня доктора філософії, затвердженому 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 р. № 44, а її 

авторка – Ющенко Маргарита Вікторівна – заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 28 «Публічне управління 

та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

 

Офіційний опонент: 

доктор наук з державного управління, 
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