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Піроженко Наталії Вікторівни на дисертацію Ющенко Маргарити 

Вікторівни «Оптимізація надання адміністративних послуг у сфері 

реєстрації актів цивільного стану», подану до захисту в разову 

спеціалізовану вчену раду  

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 

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. Адміністративні 

послуги є нормативно встановленим способом забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів громадян та організацій органами публічної влади та 

управління. Результатом реалізації сервісної концепції держави має стати 

створення такого правового поля та реального його втілення в управлінську 

практику, за якого споживачі адміністративних послуг матимуть широкі 

права й повноваження та не будуть пасивними суб’єктами. Водночас 

реформування системи надання адміністративних послуг не могло не 

вплинути й на систему державної реєстрації актів цивільного стану, що 

пов’язано із перерозподілом відповідних функцій між органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування. 

 Найбільш важливими з теоретичного та практичного погляду є аналіз 

особливостей публічного адміністрування щодо надання адміністративних 
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послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, які слід 

ураховувати при регламентації прав та обов’язків як суб’єктів, що надають 

відповідні послуги, так і їх отримувачів. 

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 проекту 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 

Пристань» (ДР № 0119U102434) в яких авторка як виконавець опрацьовувала 

напрями, механізми, інструменти та технології надання адміністративних 

послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.  

Усе вище викладене свідчить про актуальність обраного наукового 

напрямку. 

У зв’язку з цим дисертаційне дослідження Ющенко Маргарити 

Вікторівни є, безперечно, актуальним, оскільки одержані результати 

спрямовано на вирішення конкретних питань щодо вдосконалення 

організаційно-правового механізму надання адміністративних послуг у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану.  

 

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, 
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відповідають такому виду досліджень. Належний ступінь обґрунтованості 

наукових положень, висновків, рекомендацій, сформульованих у дисертації, 

їх вірогідність забезпечені коректністю об’єкту та предмету дослідження та 

узгоджено з метою і завданнями наукового дослідження. 

 У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, ступінь наукової 

розробленості теми, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення одержаних результатів, визначено ступінь їх апробації та особистий 

внесок дисертантки.  

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України до 

такого виду досліджень. Ступінь обґрунтованості сформульованих автором 

наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджуються всебічним 

аналізом значного переліку нормативно-правових актів і літературних 

джерел з досліджуваної теми, а також, не останньою чергою, було 

забезпечено завдяки вдалому застосуванню комплексу загальнонаукових і 

спеціальних методів дослідження.  

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), 

Ющенко М.В. 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. 

Дослідження базується на працях вітчизняних і закордонних науковців, 

які присвячено різним аспектам формування результативної системи надання 

публічних, зокрема адміністративних, послуг в умовах реформування 

місцевого самоврядування і децентралізації влади. 

Обрані методи дослідження 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 
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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). 

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 

управління та адміністрування». 

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 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;. 
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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.  

Крім того, авторкою було 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 

транзиту, у т. ч. в сфері державної реєстрації актів цивільного стану  

(с. 216–240).  

Основні наукові положення, рекомендації дисертаційної роботи мають 

досить глибоке теоретичне, методичне та емпіричне обґрунтування. 
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Вірогідність отриманих результатів дослідження ґрунтується на 

теоретичному аналізі, узагальненні наукових праць вітчизняних і зарубіжних 

учених та спеціальної наукової літератури з проблем організаційно-

правового забезпечення делегування повноважень у системі місцевого 

самоврядування України. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи надання 

адміністративних послуг в Україні» автор аналізує наявні напрацювання в 

науці публічного управління та адміністрування щодо адміністративних 

послуг як однією із функцій та результату діяльності органів публічної влади. 

На підставі зазначеного визначено правове регулювання надання 

адміністративних послуг та тенденції розвитку правового механізму в цій 

сфері. Дисертантом охарактеризовано особливості нормативно-правового 

забезпечення системи надання адміністративних послуг, у тому числі і у 

сфері реєстрації актів цивільного стану. У розділі розглядається суб’єктний 

склад та організаційний механізм надання адміністративних послуг. 

У другому розділі «Реєстрація актів цивільного стану як складова 

системи надання адміністративних послуг» дисертанткою здійснено аналіз 

реєстрації актів цивільного стану як складової системи надання 

адміністративних послуг в Україні. Досліджено джерела сучасної системи 

державної реєстрації актів цивільного стану. Проаналізовано світовий досвід 

державної реєстрації актів цивільного стану та його можливості 

використання в Україні. 

Ющенко М. В. детально проаналізувала еволюцію системи надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану та дійшла 

висновку, як їй видається, про можливість ліквідації територіальних органів 

державної реєстрації актів цивільного стану та потреби не делегування, а 

передачі повноважень органам місцевого самоврядування та залучення інших 

суб’єктів для надання адміністративних послуг на засадах багаторівневості та 

необхідності розширення переліку видів актових записів цивільного стану та 

впровадження нового виду актового запису про зміну статі для забезпечення 

та захисту прав транс сексуальних громадян.  

У третьому розділі «Забезпечення результативності надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану» 

дисертантка оцінила результативність надання адміністративних послуг в 

Україні, проаналізувала сучасний стан та результативність надання 

адміністративних послуг під час реалізації пілотних проектів, змоделювала, 

як їй видається, оптимальну систему надання адміністративних послуг у 

сфері реєстрації актів цивільного стану на засадах багаторівневості. Крім 

того, здобувачка окреслила шляхи модернізації системи надання 
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адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану засобами 

електронного врядування на основі впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій, обґрунтувала напрями вдосконалення механізмів 

надання адміністративних послуг засобами електронного врядування, 

розширенням кола суб’єктів надання послуг та збільшення видів актових 

записів цивільного стану із застосуванням принципу екстериторіальності. 

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що основні наукові 

положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, є 

обґрунтованими. 

 

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 органам місцевого самоврядування 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 дисертації 

Оцінюючи в цілому позитивно подане до захисту дисертаційне 

дослідження, слід вказати на окремі дискусійні положення дисертації та 

висловити такі зауваження і пропозиції. 

1. На наш погляд, авторкою не достатньо уваги приділено 

використанню державно-приватного партнерства в процесі надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану на засадах 

багаторівневості за критеріями. Адже тут міститься широке коло 

можливостей і науково-практичних питань, що потребують вирішення. 

2.  У розділі 2 (пп. 2.2) дисертанткою подано розгорнутий огляд 

зарубіжних практик надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного стану із визначенням як здобутків, так і певних викликів. Бажано 

було б резюмувати цей огляд виокремленням позитивних характеристик 

досвіду таких країн як Казахстан та Естонія, які можливо використати для 

оптимізації вітчизняної системи надання адміністративних послуг у сфері 

реєстрації актів цивільного стану, з обґрунтуванням авторської позиції. 

Висловлені зауваження відтворюють творчий характер роботи, суттєво  

не впливаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного дослідження 

М. В. Ющенко, та характеризують значну складність досліджуваної 

проблематики. 

 

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.  
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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 рецензент: 

кандидат наук з державного управління, 

доцент, доцент кафедри публічного 

управління та регіоналістики 

Національного університету «Одеська 

політехніка» 
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