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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, 

заслуженого працівника освіти України Лопушинського Івана Петровича на 

дисертацію Калініна Максима Віталійовича «Розвиток інструментів 

аутсорсингу в місцевих органах публічної влади», подану до захисту в разову 

спеціалізовану вчену раду Національного університету «Одеська політехніка» 

для присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» 

 

Актуальність теми дисертації, її зв’язок з науковими програмами, 

темами 

Динамічні і глибокі зміни, що відбуваються в системі публічного 

управління України, зумовлюють потребу систематичного і постійного 

вдосконалення організаційних структур і форм діяльності органів публічної 

влади на всіх рівнях урядування.  

У межах функціонального обстеження, що час від часу здійснюється на 

рівні окремих органів публічної влади, неодноразово виявляються надлишкові 

й такі, дублюють один одного, види діяльності, а також, за оцінкою фахівців, 

бажані результати не завжди досягаються. Низку функцій та бізнес-процесів 

органи публічної влади продовжують виконувати неефективно і не завжди на 

високому якісному рівні. Маються на увазі не лише функції, що визначають 
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місію діяльності органу публічної влади, але й супровідні та допоміжні функції, 

та другорядні бізнес-процеси. 

Для досягнення суспільно значущих результатів і підвищення якості 

публічного управління органи публічної влади повинні не лише розробляти 

нові програми та послуги, але й активно використовувати сучасні методи й 

технології управління. В Україні наявні різні приватні підприємства та 

організації, що мають спеціальні компетенції та підходи і які можуть ефективно 

здійснювати низку функцій,  покладених на органи публічної влади та 

відповідні бізнес-процеси. Залучати приватні та неурядові організації до 

вирішення окремих завдань, що стоять перед органами публічної влади, дає 

можливість саме аутсорсинг. У цьому зв’язку розширення участі приватних 

компаній у діяльності публічних структур передбачено на рівні кількох 

нормативно-правових актів. Проте ефективному запровадженню аутсорсингу 

перешкоджає невизначення нормативних засад та методичних принципів його 

використання  в діяльності органів публічної влади. 

Саме тому метою дисертаційного дослідження є визначення теоретичних 

засад та особливостей використання аутсорсингу в системі врядування та 

вироблення на цій основі підходів та методики його використання на рівні 

місцевих органів публічної влади. 

У дисертаційній роботі автором здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення актуального наукового завдання, що полягає в 

обґрунтуванні інструментів аутсорсингу та розробленні рекомендацій щодо їх 

розвитку в місцевих органах публічної влади.  

Дисертаційне дослідження  виконано 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 
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управління та регіоналістики Національного університету «Одеська 

політехніка» «Забезпечення сталого розвитку територіальних громад та регіонів 

в умовах політико-управлінських трансформацій» (ДР № 0122U002195), у яких 

автор як виконавець опрацьовував напрями, механізми, інструменти та 

технології застосування аутсорсингу в місцевих органах публічної влади. 

Усе викладене вище свідчить про актуальність обраного наукового 

напрямку. 

У зв’язку з цим дисертаційне дослідження Калініна Максима 

Віталійовича є, безперечно, актуальним, оскільки одержані результати 

спрямовано на вирішення конкретних питань щодо розвитку інструментів 

аутсорсингу в місцевих органах публічної влади.  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

сформульованих у дисертації 

 

Визначена автором мета дослідження зумовила структуру дисертаційної 

роботи, вибір загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Об’єкт та 

предмет дослідження сформульовано коректно 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 дисертанта.  

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 
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досліджуваної теми, а також, не останньою чергою, було забезпечено завдяки 

вдалому застосуванню комплексу загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідження.  

Слід позитивно відзначити той факт, що зміст роботи М. В. Калініна 

характеризується послідовною реалізацією поставлених завдань дослідження, 

що в підсумку сприяє досягненню мети, що свідчить про її завершеність і 

цілісність. 

Основні наукові положення, рекомендації дисертаційної роботи мають 

досить глибоке теоретичне, методичне та емпіричне обґрунтування. 

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 засади аутсорсингу» (сс. 

27-91 роботи) автор зазначає, що визначальний вплив на розвиток аутсорсингу 

здійснило широке застосування процесного підходу в практиці управління, 

менеждералістські інструменти тотального менеджменту якості, постійного 

поліпшення процесів, управління бізнес-процесами, реінжинірингу бізнес-

процесів, а також теорії нового публічного менеджменту, ощадливого уряду, 

належного врядування, багаторівневого врядування та застосування принципу 

субсидіарності.  На думку автора, принцип субсидіарності, окрім вертикального 

виміру, містить у собі ще й горизонтальну складову й передбачає, що 

виконання повноважень мають передаватися також до того сектору (урядового, 

громадського, бізнесового), що найбільш ефективно може забезпечити 

виконання відповідних функцій. Зазначене відкриває також простір до передачі 

виконання деяких публічних функцій бізнес-структурам, чим, власно, й є 

аутсорсинг.  
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У Другому розділі «Аутсорсинг у механізмі функціонування сучасного 

публічного управління та адміністрування» (сс. 92-165 роботи) дисертантом з 

метою розвитку мети та завдань дослідження здійснено аналіз чинників та 

особливостей використання аутсорсингу в органах публічної влади, його 

моделей та різновидів. Калінін М. В. досліджує компаративні засади 

використання аутсорсингу в органах публічної влади. Чимала увага автором 

надається механізму укладення договорів аутсорсингу в публічних інституціях. 

У своєму дослідженні автор зазначає, що аутсорсинг у публічному 

управлінні можна визначити як передачу окремого процесу чи виду робіт через 

договір від органів публічної влади, державних та комунальних установ, 

підприємств, організацій на виконання зовнішнім приватним організаціям зі 

збереженням загальної відповідальності за публічною інституцією. На 

переконання здобувача, загальною підставою для застосування аутсорсингу у 

системі публічного управління та адміністрування є перенесення в публічну 

сферу підходів корпоративного управління, насамперед процесного підходу та 

намагання забезпечити конкурентні засади в урядовому секторі. Основними 

перевагами в застосуванні аутсорсингу в органах публічної влади, як гадає 

здобувач,  є підвищення якості та зниження витрат на виконання публічних 

функцій. Вивчення дисертантом зарубіжного досвіду дав йому змогу дійти 

висновку, що аутсорсинг є одним із найбільш поширених ринкових механізмів, 

що використовується органами публічної влади за кордоном, насамперед у 

країнах Заходу. На думку М. В. Калініна, відмінності поміж країнами в 

застосуванні аутсорсингу є наслідком різного рівня розподілу функцій за 

рівнями врядування, дерегуляції, традицій публічної служби тощо. Крім того, 

автором виокремлюються три групи функцій, що передаються органами 

публічної влади на аутсорсинг: перша група включає допоміжні функції 

(прибирання будинків, вивіз сміття, організація харчування співробітників, 

послуги охорони); друга група складається із т. зв. функції бекофісу, що 

супроводжують здійснення основної місії органу публічної влади (ІТ, 
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юридичний супровід, бухгалтерське обслуговування, управління персоналом); 

до третьої групи належить аутсорсинг основних функцій (аутсорсинг в’язниць, 

пожежних та рятувальних послуг, перевірка якості харчових продуктів, 

фінансовий аудит, служби зайнятості, послуги із діагностики тощо). 

У Третьому розділі «Стратегічне управління аутсорсингом місцевих 

органів публічної влади» (сс. 166-241 роботи) автор зазначає, що успішність 

застосування аутсорсингу у сфері соціальних функцій органів публічної влади 

насамперед залежить від реальних умов, які створюють передумови передачі на 

аутсорсинг відповідних функцій і процесів. Натомість, на думку здобувача, в 

умовах сучасної Україні поки що відсутні умови для широкого застосування 

аутсорсингу в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. Автор 

переконаний, що перехід від традиційних форм організації процесів у місцевих 

органах публічної влади в наданні соціальних послуг до аутсорсингу має 

здійснюватися керовано,  поетапно, відповідно до специфіки фаз життєвого 

циклу проєктів. Як уважає здобувач, механізм поетапного переходу на 

аутсорсинг має ґрунтуватися на: а) модуляризації функцій, що перекладаються 

на аутсорсинг; б) регламентації функцій основних учасників проєкту; в) 

використанні конкретного переліку інструментів та ресурсів управління, що 

потрібні на відповідному етапі; г) моніторингу процесу, заснованому на 

використанні цільових показників та критеріїв; ґ) дотриманні безперебійності 

та якості соціальних послуг на етапі перехідного періоду (с. 241 роботи).  

Проведений автором дослідження аналіз дає нам змогу  дійти висновку 

про те, що основні наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в 

дисертації, є обґрунтованими. 

 

Достовірність і наукова новизна одержаних результатів 

 

Дисертаційна робота М. В. Калініна є результатом наукових досліджень, 

спрямованих на науково-теоретичне обґрунтування концептуальних підходів та 



7 

 

практичних рекомендації щодо застосування аутсорсингу в місцевих органах 

публічної влади та розвитку його інструментів у місцевих органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування.  

У результаті проведеного дослідження автором було отримано нові 

наукові й практичні результати. Уперше на рівні дисертаційних досліджень за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» обґрунтовано 

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 підходи до управління аутсорсингом 

та умови його запровадження, узагальнити різновиди аутсорсингових ініціатив 

та практик в органах публічної влади.  

Здобувачем удосконалено визначення аутсорсингу в публічному секторі 

як передачу окремої функції, процесу чи виду робіт через договір від органів 

публічної влади, державних та комунальних установ, підприємств, організацій 

на виконання зовнішнім приватним організаціям зі 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, у 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), що має у 

своєму розпорядженні потрібний 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.  

У роботі М. В. Калініна набули дальшого розвитку методичні засади 

визначення ефективності адміністративно-управлінських процесів, що 
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дозволило запропонувати систему показників ефективності аутсорсингу в 

органах публічної влади, яка включає в себе показники, що характеризують 

результати аутсорсингу; показники, що характеризують економічну 

ефективність аутсорсингу; показники, що характеризують рівень управління 

аутсорсингом; показники, що характеризують рівень роботи залученої  як 

аутсорсера організації; правове регулювання аутсорсингу в законодавстві 

України, що дозволило запропонувати внесення змін до законів України «Про 

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

механізми передачі функцій та процесів органів публічної влади на аутсорсинг. 

Проведене М. В. Калініним дослідження дозволило підтвердити 

покладену в його основу гіпотезу про те, що дерегуляція та децентралізація 

відносин у сфері публічного управління, прагнення оптимізації діяльності 

публічних інституцій призводить до потреби залучення зовнішніх організацій 

до адміністративно-управлінського процесу, а отже, і запровадження 

аутсорсингу як дієвого інструменту підвищення ефективності здійснення 

функцій та процесів в органах публічної влади й публічних установах на 

місцевому рівні. 

Висновки та пропозиції здобувача викладено лаконічно та змістовно. 

Наукову новизну дослідження сформульовано автором самостійно, вона має 

належний рівень обґрунтованості та вірогідності. 

 

Практична значущість результатів дослідження 

 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження підтверджується 

їх практичним упровадженням. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблено теоретичні та практичні положення, що сукупно дають змогу 

підвищити ефективність використання аутсорсингу в діяльності місцевих 

органів публічної влади та публічних установах. Упровадження результатів 
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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 Полтавської області (акт про впровадження від 

15.07.2022). 

У роботі запропоновано для впровадження в Полтавській області та 

дальшого поширення в Україні проєкт автотранспортного аутсорсингу – 

шкільний автобус. Основними проблемами, що спонукають до аутсорсингу 

шкільних автобусів в розрізі територіальних громад та їх об’єднань, є 

відсутність бюджетних коштів на приведення парку шкільних автобусів у 

нормативний стан; висока собівартість автотранспортних послуг; наявність 

значної кількості організаційних та технічних проблем транспортного 

обслуговування, які не є профільними для освітньої діяльності. Концепція 

проєкту переводу шкільних автобусів на аутсорсинг передбачає поліпшення 

характеристик надання автотранспортних послуг школам через одноразове 

оновлення парку шкільних автобусів за допомогою коштів приватного бізнесу; 

професійне технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів; 

підвищення якості праці водіїв за рахунок залучення кваліфікованих 

працівників та їх навчання спеціальним навичкам водіння з перевезення дітей; 

забезпечення ефективного менеджменту транспортних процесів. 

У зв’язку із фактичною неврегульованістю відносин у сфері аутсорсингу 

до законодавства України пропонується внести до Закону України «Про 

публічні закупівлі» окремий розділ, який би визначив механізми передачі 

функцій органів публічної влади на аутсорсинг. Відповідні зміни також 

пропонується додати до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу 

України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю, законів 

«Про адміністративну процедуру», «Про центральні органи виконавчої влади», 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та інші. У названих документах 
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пропонується визначити основні цілі та принципи передачі функцій органів 

публічної влади на аутсорсинг, повноваження органів публічної влади, 

громадських організацій та бізнес-структур щодо аутсорсингу, організаційні 

засади аутсорсингу, критерії відбору функцій органів публічної влади на 

аутсорсинг, механізми його запровадження тощо. 

Крім того, підготовлені дисертантом пропозиції може бути використано 

органами публічної влади, ученими, викладачами наукових та закладів вищої 

освіти. Застосування в практичній діяльності наукових положень дисертації 

сприятиме підвищенню ефективності та результативності застосування 

аутсорсингу в механізмі функціонування сучасного публічного управління та 

адміністрування. 

 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях 

 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційної роботи 

становить 283 сторінки, з яких 234 сторінки основного тексту. У роботі 

наведено 15 рисунків та 17 таблиць, 6 формул, 4 додатки. Список використаних 

джерел містить 231 найменування. 

Дисертацію оформлено відповідно до вимог, визначених Міністерством 

освіти і науки України.  

 

Зауваження щодо змісту дисертації 

 

Загалом дисертаційне дослідження виконано на достатньому науково-

теоретичному рівні і має важливе практичне значення, що не виключає 

можливості критичного підходу до окремих позицій здобувача, що дозволяє 

висловити певні міркування та зауваження. Зокрема: 
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1. У підрозділі 2. 1. «Передумови та особливості використання 

аутсорсингу в органах публічної влади» (с. 97) автор зазначає, що «уявлення 

про діяльність органу публічної влади як про сукупність взаємопов’язаних 

процесів й створює ту методологічну основу, в межах якої стає можливим 

визначати спосіб виконання кожного процесу, тобто приймати рішення про те, 

яким чином можна було б здійснювати процес – або силами самої публічної 

організації, або силами недержавної організації, що залучається за допомогою 

ринкових механізмів. Іншими словами, процесний підхід дозволяє розглядати 

державні та недержавні організації як альтернативні (конкуруючі) суб’єкти, які 

здатні з більшим або меншим успіхом і з різними витратами реалізувати 

відповідний процес та досягати результатів. Зазначене, власне, й відкриває 

шлях до широкого застосування аутсорсингу у діяльності публічних 

організацій». Водночас, як нам видається, державні та недержавні організації не 

слід розглядати як альтернативні (конкуруючі) суб’єкти, а вбачати в них 

партнерські структури, що спільними зусиллями здатні розв’язувати основне 

завдання – надання громадянам якісних управлінських послуг. 

2. У розділі 2. 2. «Закордонний досвід використання аутсорсингу у 

публічному секторі» (сс. 114-132) автор зазначає, що аутсорсинг є одним із 

найбільш поширених ринкових механізмів, що використовується розвиненими 

країнами Заходу, зокрема Великою Британією, США, Канадою, Австралією, 

Новою Зеландією та ін. Водночас, як нам видається, зважаючи на європейську 

перспективу України після набуття нашою країною статусу країни-кандидата в 

члени ЄС, авторові слід було б зосередити свою увагу на вивченні та описанні 

перспективного досвіду використання аутсорсингу саме країнами – членами 

ЄС, що сприяло б швидшій інтеграції України до європейського 

співтовариства. 

3. У підрозділі 3. 1. «Особливості проєктів передачі на аутсорсинг 

функцій та процесів місцевих органів публічної влади в соціальній сфері» (сс. 

166-187) автор зазначає, що одними із найбільш поширених соціальних послуг 
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в Україні є послуги в сфері середньої освіти. Середня освіта в Україні є 

вузькоспеціалізованою сферою діяльності переважно бюджетних установ 

комунальної форми власності. У цій сфері аутсорсинг робить лише перші 

кроки, освоюючи другорядні допоміжні та обслуговуючі процеси. Серед 

основних причин неналежного застосування аутсорсингу автор називає брак 

кваліфікованих керівників навчальних закладів, що володіють сучасники 

компетенціями у сфері освітнього менеджменту (с. 179). Водночас, як нам 

видається, з таким твердженням здобувача можна було б погодитися лише 

частково, стосовно старшого покоління управлінців у галузі освіти, оскільки 

молоду його складову, на наше переконання, належним чином підготовлено до 

роботи в умовах цифровізації освітньої сфери. 

4. У підрозділі 3. 2 «Концепт передачі на аутсорсинг функцій органів 

публічної влади в сфері освіти (на прикладі проєкту автотранспортного 

аутсорсингу – шкільний автобус) (с. 191 дисертації) автор зазначає, що 

основними проблемами, які спонукають перейти до автотранспортного 

аутсорсингу шкільних автобусів в розрізі територіальних громад та їх 

об’єднань є: 1) відсутність бюджетних коштів на приведення парку шкільних 

автобусів у нормативний стан; 2) висока собівартість автотранспортних послуг; 

3) наявність великої кількості організаційних та технічних проблем 

транспортного обслуговування, які не є профільними для освітянської 

діяльності. На тлі означеного автором пропонується проєкт переводу шкільних 

автобусів на аутсорсинг, водночас ним по суті не наводяться переваги цього 

проєкту. 

5. У підрозділі 3. 3. «Методичні засади визначення ефективності та 

організації передачі функцій та процесів місцевих органів публічної влади на 

аутсорсинг» (с. 222 роботи) здобувач стверджує, що «місцеві органи публічної 

влади, що не перебувають в умовах конкуренції, здебільше абсолютизують 

власний досвід та часто-густо не обізнані із справами справ навіть у суміжній 

територіальній одиниці. Також місцеві органи публічної влади, як й будь яких 
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інші публічні інституції, зорієнтовані на норму та жорстку регламентацію, 

наукове обґрунтування та експертизу, що не дозволяє швидко «підхопити» 

владі управлінську практику». У той же час, як нам видається, органи публічної 

влади відповідно до статті 19 Конституції України і мають діяти на підставі 

Основного Закону та інших нормативно-правових актів держави, а не на основі 

тієї чи іншої практики, що не віднайшла свого закріплення в законодавстві 

України. 

Загальний висновок 

 

Попри певні дискусійні положення і недоліки, що істотно не впливають 

на загальну позитивну оцінку дисертації, слід зробити висновок про те, що 

дисертація Калініна Максима  Віталійовича «Розвиток інструментів 

аутсорсингу в місцевих органах публічної влади» є завершеним науковим 

дослідженням. Тема дисертації є актуальною, а отримані в роботі наукові 

результати сукупно вирішують актуальне наукове завдання, що полягає в 

поглибленні науково-теоретичних засад формування та реалізації державної 

політики під час застосування інструментів аутсорсингу в місцевих органах 

публічної влади.  

Основні результати повною мірою віддзеркалено в опублікованих працях 

автора. Висновки до розділів та загальні висновки дисертації є достатньо 

обґрунтованими, а пропозиції мають практичну значущість. Дисертацію 

викладено науковою мовою, розділи дисертації пов’язані між собою 

структурно і змістовно, висновки ґрунтуються на результатах проведеного 

дослідження, що,  своєю чергою, є достатньо аргументованими та доказовими.  

Дисертацію виконано на високому науково-теоретичному рівні, 

дослідження за своєю актуальністю, постановкою завдань, науковою та 

практичною значущістю отриманих результатів робота відповідає вимогам, 

сформульованим у Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 
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наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44, а її автор, 

Калінін Максим Віталійович, заслуговує  присудження ступеня доктора 

філософії за  спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 
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