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Національного університету «Одеська політехніка», доктора економічних 

наук, професора Карпенко Лідії Миколаївни  на дисертацію Калініна 

Максима Віталійовича за темою: «Розвиток інструментів аутсорсингу в 

місцевих органах публічної влади» подану до захисту в спеціалізовану 

вчену раду Національного університету «Одеська політехніка» Міністерства 

освіти і науки України на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування»  

 

1. Актуальність теми дисертації, зв’язок із науковими програмами, 

темами 
Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню 

інструментальної бази аутсорсингу в місцевих органах публічної влади, що 

обґрунтовує доцільність використання інноваційних технологій у публічному 

управлінні, а саме аутсорсингу на певний час у межах держави, регіону або 

окремої території (місцевості). 

 Здійснення публічного управління на всіх рівнях соціальної 

структуризації суспільства є популярним прикладом управлінської практики 

провідних країн сучасного світу. Системи публічного управління (ПУ) різних 

країн відрізняються одна від одної. Науковці стверджують, що саме від 

ефективності, результативності, успішності цих систем залежить і рівень 

успішності країни, що впливає на якість життя її громадян. Тому становлення 

ефективної системи ПУ – це те, що могло б допомогти Україні підвищити 

свій рівень успішності та стати комфортною країною для життя громадян. 
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На рівні підприємницьких організацій досить широко 

використовується аутсорсинг, як управлінська технологія, яка допомагає 

швидко вирішити проблему зниження витрат, збільшення адаптації до умов 

зовнішнього середовища, що змінюються, посилення якості продукції та 

послуг, кваліфікованого управління ризиками тощо. Аутсорсинг досить 

широко використовується в багатьох функціях сучасного бізнесу в Україні. 

Поступово він також почав застосовуватися в сфері публічного управління, 

як за кордоном, так й в Україні. Аналіз зарубіжного досвіду показує, що саме 

механізм аутсорсингу активно використовується у секторі публічного 

уравління. Аутсорсинг може стати відповіддю на запитання, як забезпечити 

зниження витрат і підвищити ефективність діяльності за збереження висо 

високої якості роботи органів державної влади. 

За останні роки аутсорсинг розвивається стабільно високими темпами в 

багатьох країнах світу, успішно освоюючи нові сфери застосування. 

Наслідком зазначеного було сформоване явище, яке отримало влучний вираз 

«епідемія аутсорсингу». У розвинених країнах на аутсорсинг припадає 

близько 20 % обсягу публічних послуг, понад 30 % загального обсягу 

медичних послуг, ще значно більше аутсорсинг займає у сфері 

інформаційних послуг. Навпаки, для сучасної України є характерним 

низький рівень використання аутсорсингу, особливо у таких сферах, як 

управління в публічній сфері, надання соціальних послуг населенню, 

комунальне господарство та інфраструктура територіальних громад. 

Постановка проблеми дозволяє значною мірою вирішити проблеми низького 

рівня компетенції посадових осіб та, певною мірою, зайвої чисельності. 

Однак рівень використання аутсорсингу у публічній сфері значно відстає від 

світових трендів. Вітчизняні теоретичні та методичні розробки відірвані від 

практики і не враховують важливих особливостей даного феномена. 

Передача на аутсорсинг ряду функцій та управлінських процесів бюджетних 

організацій різного рівня є особливо актуальним у світлі низького рівня їх 

бюджетного забезпечення, що може негативно позначитися на обсягах та 
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якості послуг, що надаються. Для малого бізнесу, як основного потенційного 

суб’єкту аутсорсингу, партнерство з органами публічної влади може стати 

джерелом стабільних замовлень, що дасть поштовх до його успішного 

розвитку. Нарешті, прийняття Угоди про Асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом, а також ситуація пандемії різко посилило 

конкуренцію на внутрішніх регіональних та галузевих ринках. За таких умов 

аутсорсинг може стати інструментом підвищення конкурентоспроможності 

національних виробників, а також способом проникнення на внутрішні 

ринки зарубіжних країн. 

Отже, публічне управління – це особливий вид діяльності, що 

здійснюється органами державної влади та прямо впливає на якість життя 

громадян. Публічний управлінець повинен якомога раціональніше 

використовувати наявні в регіоні ресурси для надання публічних благ та 

задоволення потреб громадян. На основі проведеного аналізу встановлено, 

що ефективним стратегічним інструментом, що дасть змогу підвищити 

ефективність діяльності органів влади різних рівнів, є аутсорсинг. Розвиток 

аутсорсингу в публічному секторі сприяє більш ефективному пристосуванню 

до умов зовнішнього середовища, підвищенню продуктивності, отриманню 

доступу до нових ринків і технологій. В Україні органи державної влади 

недостатньо використовують аутсорсинг у зв’язку з відсутністю розроблених 

процедур та механізмів контролю передачі адміністративно-управлінських 

процесів на аутсорсинг. З огляду на це у роботі запропоновано механізм 

передачі окремих функцій ПУ на аутсорсинг. Використовуючи цей механізм 

упровадження та маючи докладну інформацію про переваги аутсорсингу, 

можна досягти стабілізації відносин між замовником та виконавцем, 

уникнути непорозумінь, дублювання функцій, отримати повний спектр 

зазначених послуг, що зумовить максимальний ефект корисності від його 

впровадження. Звісно, не варто розглядати аутсорсинг як панацею від усіх 

проблем. Доцільність застосування аутсорсингу повинна бути обґрунтованою 

для кожної ситуації окремо. Але водночас зарубіжний досвід застосування 
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аутсорсингу у публічному секторі свідчить про його ефективність. Це дає 

підстави для позитивного прогнозу передачі окремих функцій публічного 

сектору в Україні на аутсорсинг. 

Теоретичні та методичні аспекти публічного управління відображені у 

працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців. На особливу увагу 

заслуговують наукові праці зарубіжних дослідників В. Вілсона, Л.Д. Вайта, 

П. Мак Квіна, Л. Гуліка, Дж. М. Піффнера, М. Рутанасвамі, Д. Вальдо, Х.А. 

Сімона, Д.В. Смітбурга та багатьох інших. Спроби всебічно та виважено 

дослідити та проаналізувати проблематику публічного управління в сучасній 

Україні розпочалися відносно недавно. Значний внесок у наукове 

обґрунтування проблеми публічного управління зробили В. Авер’янов, В. 

Бакуменко, О. Валевський, І. Вернудіна, Р. Войтович, В. Воротін, І. Грицяк, 

О. Крюков, Т. Лукіна, М. Міненко, Т. Мотренко, О. Оболенський, М. 

Стадник, В. Шарий та інші. Але, як показало дослідження наукових праць, 

попри їх велику кількість та значний інтерес науковців до цієї теми у нас 

немає однозначного та загальнозрозумілого визначення цього поняття. Серед 

небагатьох українських досліджень щодо використання аутсорсингу в 

органах публічної влади можна назвати праці Григорія Азаренкова; Аббаса 

Алієва; Марії Білоус, Олександра Шматенко та Ольги Галан; Ірини Ващенко 

та Аліма Сизова; Сергія Говоруна; Дениса Касьміна; Ірини Квеліашвілі; 

Ірини Котовської, Олени Сороківської та Іванни Луциків; Іллі Моргачова, 

Євгена Івченка та Дмитра Дрожжина; Аліни Мордовець; Олексія Проневича 

та Тетяни Коляди тощо. Зазначене додатково актуалізує вибір теми та 

напрямів дослідження. 

Необхідність наукового осмислення та вирішення окреслених проблем 

свідчить про актуальність теми дисертації Калініна М.В. та її науково-

прикладного значення щодо подальшого розвитку інструментів аутсорсингу 

в місцевих органах публічної влади в умовах турбулентного економічного 

середовища та  глобалізаційних змін.  
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2. Новизна наукових положень і результатів, отриманих особисто 

здобувачем і поданих на захист, полягає у розробленні та науковому 

обґрунтуванні  теоретико-методологічного базису, методичних положень і 

рекомендацій щодо розвитку інструментів аутсорсингу в місцевих органах 

публічної влади та розбудова на цій основі оптимального механізму 

публічного управління. 

Здобувачем Калініним М.В.: 

вперше  

на рівні дисертаційних досліджень за спеціальністю 281 «публічне 

управління та адміністрування» обґрунтовано і систематично досліджено 

концептуальні та прикладні засади використання аутсорсингу у 

функціонуванні органів публічної влади та публічних установах, що 

дозволило визначити чинники, переваги та недоліки використання 

аутсорсингу в урядовому секторі, а також відповідні ризики, альтернативні 

підходу до управління аутсорсингом та умови його запровадження, 

узагальнити різновиди аутсорсингових ініціатив та практик в органах 

публічної влади. 

удосконалено 

визначення аутсорсингу в публічному секторі, як передача окремої 

функції, процесу чи виду робіт через договір від органів публічної влади, 

державних та комунальних установ, підприємств, організацій на виконання 

зовнішнім приватним організаціям із збереженням загальної відповідальності 

за публічною інституцією, що дозволило визначити такі його характеристики 

як договірна природа, регулярність, конкурсність, підконтрольність, 

обмеженість застосування. 

змістовні характеристики договору аутсорсингу як угоди, в результаті 

якої одна сторона (публічна інституція) за винагороду передає свої функції 

або види діяльності (сервісні, інформаційні, кадрові тощо) або бізнес-

процеси (організаційні, фінансово-економічні, технологічні тощо) іншій 

стороні (приватній організації), яка має у своєму розпорядженні необхідний 
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для цього кваліфікований персонал та інші ресурси, що дозволило віднести 

його до змішаних цивільно-правових договорів, з елементами договорів 

підряду, надання послуг та трудових договорів. 

набули подальшого розвитку 

методичні засади визначення ефективності адміністративно-

управлінських процесів, що дозволило запропонувати систему показників 

ефективності аутсорсингу в органах публічної влади, яка включає до себе 

показники, що характеризують результати аутсорсингу; показники, що 

характеризують економічну ефективність аутсорсингу; показники, що 

характеризують рівень управління аутсорсингом; показники, що 

характеризують рівень роботи залученої в якості аутсорсера організації;  

правове регулювання аутсорсингу у законодавстві України, що 

дозволило запропонувати внесення змін до законів України «Про державні 

закупівлі» та «Про адміністративну процедуру», які б визначили механізми 

передачі функцій та процесів органів публічної влади на аутсорсинг.  

3. Обґрунтованість і достовірність наукових результатів, висновків 

і рекомендацій. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою 

працею, а сформульовані в дисертації наукові положення та практичні 

рекомендації є достатньо обґрунтованими та достовірними. 

Обґрунтованість висновків та рекомендацій забезпечується широкою 

інформаційною базою дослідження, яка охоплює новітні положення сучасної 

економічної науки та сфери  публічного управління і адміністрування, праці 

відомих вітчизняних і зарубіжних вчених, фахівців-практиків щодо 

забезпечення продуктами соціального призначення, чинне законодавство, 

дані державної служби статистики України, звітності та відкриті матеріали 

діяльності органів публічної влади, результати власних досліджень. 

– Достовірність забезпечує використання методів дослідження, таких 

як: метод системно-функціонального та структурно-функціонального 

аналізу, що дозволив дослідити можливості використання аутсорсингу у 
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діяльності публічних організацій, його складові та умови застосування у 

сполученні з іншими чинниками та механізмами управління; 

– процесний підхід, що дозволив визначити діяльність публічних 

організацій як серію безпосередніх взаємопов’язаних дій в межах реалізації 

певної функції, частина з яких може бути реалізована через інструмент 

аутсорсингу; 

– метод ситуаційного аналізу, що передбачав опис управлінської 

проблеми із реалізації публічної функції та визначення механізмів її 

вирішення через залучення зовнішніх приватних організацій; 

– метод моделювання, що дав можливість здійснити імітацію 

застосування аутсорсингу у системі врядування та спрогнозувати відповідні 

ризики; 

– метод документального аналізу, що надав змогу проаналізувати 

особливості нормативно-правового регулювання застосування аутсорсингу у 

діяльності публічних організацій; 

– метод компаративного аналізу, що дозволив здійснити 

співставлення практики на напрямів використання аутсорсингу в Україні та 

за кордоном, виділити відповідні моделі та типи; 

– спостереження – для з’ясування чинників та умов ефективного 

використання аутсорсингу у функціонуванні місцевих органів публічної 

влади. 

Емпіричною основою дослідження стали документи, що регулюють 

здійснення адміністративно-управлінських процесів в органах публічної 

влади, результати реалізації проєктів та особисті спостереження автора під 

час роботи на відповідальних посадах в місцевих органах державної 

виконавчої влади. 

 Дисертація є самостійним науковим дослідженням, в якому розкрито 

обрану автором тему. Обґрунтування положень дисертаційного роботи є 

змістовним і переконливим. Цілісність методологічного підходу забезпечено 

використанням загальних діалектичних методів і адекватного конкретно-
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наукового інструментарію. Основне наукове завдання виконано, воно 

відповідає темі дослідження та повністю направлене на розкриття суті 

становлення та розвитку вітчизняної моделі державного управління. 

Поставлені операційні завдання розглянуті повною мірою та знайшли своє 

відображення у відповідних висновках і пропозиціях. Ступінь вірогідності і 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації Калініна М.В., підтверджується широкою 

емпіричною базою, грамотною управлінською обробкою даних.  

Все зазначене дозволяє зробити висновок про достатню ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації.  

4. Наукове та практичне значення роботи.  

Наукова значення результатів обумовлено тим, що в дисертаційній 

роботі обґрунтовані концептуальні підходи та практичні методики щодо 

використання аутсорсингу в діяльності місцевих органів публічної влади. 

Дисертаційна робота Калініна М.В. є результатом наукових 

досліджень, спрямованих на теоретико-методичне обґрунтування 

інструментальної бази аутсорсингу в системі врядування та вироблення на 

цій основі підходів та методики його використання на рівні місцевих органів 

публічної влади.  

Достовірність результатів дисертаційної роботи підтверджується їх 

практичним упровадженням 

Автором систематизовано стадії організаційного забезпечення процесу 

делегування повноважень у системі органів місцевого самоврядування, у 

складі яких виділено: декларативну;  засновницьку; впровадження; 

контролю; реорганізаційну. 

Вагомим науковим здобутком стало обґрунтування дисертантом на 

рівні дисертаційних робіт за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» концепції та прикладних засад використання аутсорсингу у 

функціонуванні органів публічної влади та публічних установах, що 
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дозволило визначити чинники, переваги та недоліки використання 

аутсорсингу в урядовому секторі, а також відповідні ризики, альтернативні 

підходи до управління аутсорсингом та умови його запровадження, 

узагальнити різновиди аутсорсингових ініціатив та практик в органах 

публічної влади. 

Дисертаційна робота виконана автором самостійно, всі наукові 

результати та науково-практичні рекомендації отримані на базі особистих 

досліджень, у т.ч. у складі тимчасових творчих колективів, авторських та 

робочих груп. У друкованій праці, опублікованій у співавторстві з 

А. Бабичем автором дисертації визначені загальні підходи та моделі до 

застосування аутсорсингу в діяльності органів місцевого самоврядування, а 

співавтором – практика його використання в умовах територіальної громади 

м. Гола Пристань. У друкованій праці, опублікованій у співавторстві з 

В. Робочим та С. Саханєнком, автором дисертації визначені можливості 

використання аутсорсингу в умовах особливих правових режимів, а 

співавторами – механізм залучення зовнішніх організацій до першочергового 

надання товарів першої необхідності. У друкованій праці, опублікованій у 

співавторстві з С. Саханєнком автором дисертації здійснена наукова 

класифікація аутсорсингу, а співатором - проблеми його використання. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено теоретичні та практичні положення, які в сукупності дають змогу 

підвищити ефективність використання аутсорсингу у діяльності місцевих 

органів публічної влади та публічних установах. Впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в практику діяльності органів публічної влади 

підтверджено: Полтавською обласною військовою адміністрацією (акт про 

впровадження від 15.07.2022), Полтавською обласною асоціацією органів 

місцевого самоврядування (довідка про впровадження від 04.08.2022), 

Решетилівською міською радою (акт про впровадження від 15.07.2022).  

5. Основні положення і висновки дисертаційної роботи знайшли 

відображення у працях: 
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Основні положення і результати дисертаційної роботи Калініна М.В. 

опубліковано у 15 наукових працях, у тому числі 3 статті – у наукових фахових 

виданнях України, 2 статті за кордоном, 9 – у матеріалах науково-

комунікативних заходів, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації 

1. Калінін М. Методичні підходи до управлінського процесу в 

органах публічної влади на основі аутсорсингу. Актуальні проблеми 

державного управління : зб. наук. праць. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 

2020. № 2 (58). 244 с. С. 94-104. URL: 

pdu.journal.kharkiv.ua/index.php/apdu/article/view/429/591 

2. Калинин М., Бабич А. Проблемы и перспективы использования 

аутсорсинга в органах местного самоуправления Украины. Studia Sieci 

Uniwersytetów Pogranicza. Bialystok (Poland): Uniwersytet w Białymstoku. – 

№4. – 2020. - С. 69-82. URL: 

repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/10186/1/SUP_4_2020_M_Kalinin

_A_Babich_Problemy_i_perspektivy_ispolzovania_autsorsinga.pdf 

3. Kalinin M., Sakhanienko S. Outsourcing in local self-government: 

definitions, classification and challenges. Актуальні проблеми державного 

управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Вип. 1 (82). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. 

С.170-175. 

4. Калінін М. Особливості та критерії ефективності передачі на 

аутсорсинг функцій та процесів у публічній сфері. Актуальні проблеми 

державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ / [голов. ред. С.К.Хаджирадєва]. 

Вип. 3 (84). Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2021. 2021. С.92-98. 

5. Sakhanienko S., Robochyi V., Kalinin M. Model of entrepreneurship 

and commercial diplomacy in the conditions of trade globalization. Economics and 

Finance. Volume 9. Issue 2. 2021. Р. 48-54. URL: https://economics-and-

finance.com/files/archive/EF_2021_2.pdf 

 У цілому, в опублікованих працях здобувача повністю відображено 

сутність та зміст отриманих результатів дослідження та їхня наукова 
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новизна. Результати дослідження доповідались і отримали позитивну оцінку 

на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях. З огляду на це 

апробація результатів дисертаційної роботи є достатньою 

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

Здобувач наукового ступеню Калінін М.В. виконував роботу в межах 

науково-дослідної роботи кафедри публічного управління та регіоналістики 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України «Реінжиніринг 

управлінських процесів та управлінські інновації в органах публічної влади 

на регіональному рівні в умовах децентралізації» (ДР № 0120U101245), а 

також кафедри публічного управління та регіоналістики Національного 

університету «Одеська політехніка» «Забезпечення сталого розвитку 

територіальних громад та регіонів в умовах політико-управлінських 

трансформацій» (ДР № 0122U002195), в яких автор як виконавець 

опрацьовував напрями, механізми, інструменти та технології застосування 

аутсорсингу в місцевих органах публічної влади. 

7. Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації. 

Загалом дисертаційна робота виконана на достатньому теоретико-

методичному рівні і має важливе практичне значення, що не виключає 

можливості критичного підходу до окремих позицій здобувача, що дозволяє 

висловити деякі міркування та зауваження.  

1. У п.1.2., стр 62- 64, автор наводить низку тлумачень аутсорсингу у 

практичній діяльності. Для повноти характеристики рекомендовано 

застосування краудінвестінгу. У роботі автор звертається до показників 

«фінансові ресурси проекту».  

 2. На стр. 171, третій розділ роботи,  враховуючи підхід Аліни 

Мордовець, автор пропонує чотири етапи проведення аутсорсингу:  

 1) стратегічне обґрунтування та планування аутсорсингу;  

 2) розробка програми впровадження аутсорсингу;  

 3) використання аутсорсингу;  
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 4) моніторинг результатів та оцінка ефективності аутсорсингу. 

 Слід було б доповнити: контролювання аутсорсингової діяльності та 

управління ризиками аутсорсингової діяльності, що найшло відображення в 

міжнародних працях, на що саме посилається дисертант у п.2.2. другого 

розділу роботи.  

Крім того при розробці системи контролювання аутсорсингової 

діяльності бажано встановити параметри аналізу:  

- періодичність моніторингу; 

- критерії аналізу;  

- дії у випадку виявлення порушень умов договору. 

 Слід зазначити, що саме далі автор звертається до питання 

аутсорсингового ризику на стор. 176 при побудові власної моделі оцінки 

здійсненності аутсорсингу, рис. 3.3.  

3. На стор. 24, рис. 2.5. чітко вказати місце та час одиниць 

статистичного спостереження, згідно використання економіко-статичних 

методів (прийомів) побудови рисунків та діаграм.  

4. На стор. 176 автор приводить низку факторів обмеження  з боку 

замовника. Некоректне застосування в цьому форматі «цільові показникі 

проекту».  

 5. На стор. 131-132 табл. 3.1., що є власною розробкою автора,  

необхідно доопрацювати та навести економіко-статистичну інтепритацію 

показників роботи шкільних автобусів за 2019-2021 рр. 

6. На стор. 224, рис.3.9. автором наведено систему оцінки 

ефективності аутсорсингу органів публічної влади, що є власною розробкою 

автора. Не зрозуміло, що конкретно автор відносить до показників, які 

характеризують результати аутсорсингу, та показників економічної 

ефективності аутсорсингу. Бракує тлумачення абсолютних та відносних 

показників за цими блоками, або рекомендовано поєднати. Далі саме цю 

новелу дисертант виводить в низку наукової новизни на стор.24 роботи –
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«методичні засади визначення ефективності адміністративно-управлінських 

процесів». 

Загальна оцінка дисертації в межах визначеної  проблематики 

дослідження є позитивною.  

8. Загальний висновок. Разом з тим, дискусійні питання не 

зменшують наукової новизни та значимості дисертації. Подана на 

рецензування дисертаційна робота «Розвиток інструментів аутсорсингу в 

місцевих органах публічної влади» здобувачки Калініна Максима 

Віталійовича за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 

відповідає вимогам спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» та вимогам п.п. 5–9 Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової  спеціалізованої вченої ради закладу 

вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44 

(зі змінами). Калінін Максим Віталійович заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 
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