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ВІДГУК  

 

офіційного опонента, доцента кафедри публічного управління та 

адміністрування Одеського національного технологічного університету, 

доктора наук з державного управління, доцента Мануілової Катерини 

Віталіївни 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,  

Її зв’язок із науковими програмами, темами 

Актуальність обраної теми дисертації обумовлена необхідністю 

створення передумов для успішної реалізації адміністративно-управлінських 

процесів у місцевих органах публічної влади України. Це можливе за умови 

використання в органах публічної влади таких сучасних інструментів та 

технологій управління, як аутсорсинг. В Україні вже зроблені певні кроки, 

щодо законодавчого закріплення впровадження аутсорсингу  в органи 

публічної влади. Зокрема, у «Національній економічній стратегії на період до 

2030 року» зазначено, про те, що аутсорсинг дозволяє підвищити 

ефективність здійснення адміністративно-управлінських процесів, більш 

ефективно контролювати витрати діяльності, фокусувати увагу органів 

публічної влади на основну діяльність, підвищити якість послуг, забезпечити 

доступність нових технологій, скоротити капітальні витрати, скоротити 

число адміністративного та управлінського персоналу, що призведе до 

економії бюджетних коштів.  
Проте, подальший успішний розвиток інструментів аутсорсингу в 

місцевих органах публічної влади в Україні неможливий без проведення 

ґрунтовного аналізу теоретико-методологічних засад аутсорсингу;  

з’ясування особливостей використання аутсорсингу в органах публічної 

влади та розробки стратегії управління аутсорсингом в місцевих органах 

публічної влади 

 



Дисертаційне дослідження Калініна Максима Віталійовича є фактично 

першою спробою у сучасній науці публічного управління та адміністрування 

ґрунтовно та систематично проаналізувати особливості розвитку 

інструментів аутсорсингу в функціонуванні органів публічної влади та 

публічних установах.  

У процесі виконання дисертаційного дослідження, М.В. Калініним 

були використані 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. 

Отже, актуальність дисертаційного дослідження М.В. Калініна, 

проблеми розвитку інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної 

влади, зумовлена відсутністю комплексних наукових праць, в яких 

розглянуто особливості застосування аутсорсингу в системі врядування та 

вироблення на цій основі підходів та методики його використання на рівні 

місцевих органів публічної влади. Зауважимо, що окремо не вивчались 

зазначена проблематика в науці публічного управління та адміністрування. 

Це обумовило необхідність  проведення дослідження проблеми застосування  

аутсорсингу як інструменту сучасного публічного менеджменту та 

управлінського інституту. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 

Дисертаційне дослідження Калініна М.В. характеризується ґрунтовним 

і системним підходом щодо дослідження проблеми розвитку інструментів 

аутсорсингу в місцевих органах публічної влади. 

 У вступі автор кваліфіковано обґрунтував актуальність обраної 

тематики дисертаційного дослідження,  

Поставлена мета в дисертаційному дослідженні, що полягала 

визначенні теоретичних засад та особливостей застосування аутсорсингу в 

системі врядування та вироблення на цій основі підходів та методики його 

використання на рівні місцевих органів публічної влади, досягнута. 
Достовірність й об’єктивність наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертаційному досліджені Калініна М.В., 

підтверджується як належним рівнем теоретичного обґрунтування, 

проведеного на основі вивчення та детального аналізу праць вітчизняних і 

зарубіжних вчених, так і логічним зв’язком з поставленою метою й 

основними науковими завданнями.  

У дисертаційній роботі автором використано сучасну методологію 

наукових досліджень, що підтверджується застосуванням загальнонаукових і 

спеціальних методів. У роботі окрім використовувалися такі методи та 

підходи: метод системно-функціонального та структурно-функціонального 

аналізу; процесний підхід; метод ситуаційного аналізу; метод моделювання; 

метод документального аналізу; метод компаративного аналізу;  метод 



спостереження. 

Зміст та структура дисертації Калініна М.В. свідчить про комплексний 

та системний підхід проведеного автором дослідження. 

 У вступі дисертаційного дослідження наведено дані щодо 

впровадження й апробації одержаних результатів. Результати дисертації 

достатньою мірою апробовані. Основні положення і висновки були 

представлені й обговорені на кафедрі публічного управління та регіоналістики 

Національного університету «Одеська політехніка» та обговорено на засіданні 

навчально-наукового інституту Публічної служби та управління 

 Послідовною та логічною є запропонована у дисертації структура  

роботи. 

Дисертація Калініна М.В. є особистим, цілісним і завершеним 

авторським дослідженням.  

До результатів даного наукового дослідження, які характеризуються 

науковою новизною та мають вагоме значення для науки та практики 

публічного управління та адміністрування, можна віднести наступні  

положення: 

1. Систематизація  «чинників формування аутсорсингу як сучасної форми 

поділу праці» (таблиця 1.1.) 

2. Авторська хронологія трактування поняття «аутсорсинг» в науковій 

літературі (п.1.2.)  

3. Розробка класифікації аутсорсингу в органах публічної влади (п.1.3) 

4. Окреслені перспективи розвитку в Україні аутсорсингу як способу 

оптимізації управління у сферах військового управління, охорони здоров’я, 

охорони та безпеки, ІТ, діагностики, будівництва, ремонт, забезпечення 

харчуванням (п.2.3). 

5. Автором створені та описані у дослідженні: матриця SWOT щодо 

застосування аутсорсингу у публічних організаціях; піраміда аутсорсингових 

ініціатив та практик в органах публічної влади; модель оцінки здійсненності 

аутсорсингу; структурна модель оцінки можливості передачі на аутсорсинг 

функцій та процесів у сфері соціальних послуг; модель організації 

аутсорсингу у системі освіти; характеристика проєкту аутсорсингу шкільних 

автобусів; класифікація проєкту переводу шкільних автобусів на аутсорсинг; 

обсяг первинних інвестицій на реалізацію аутсорсингу шкільних автобусів у 

Полтавській області; інтерфейс проєкту аутсорсингу шкільного автобусу;  

Механізм реалізації проєкту аутсорсингу шкільного автобусу тощо. 

6. Законодавча ініціатива, щодо подолання фактичної неврегульованості 

відносин у сфері аутсорсингу у законодавстві України та пропозиції 

внесення змін до Законів України: «Про державні закупівлі», «Про 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», а також  до Господарського 

кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу 

України, закони та інших. (п.2.3). 

7. Дисертантом запропоновано підхід до розробки та здійснення проєктів 

передачі на аутсорсинг складних в організаційному та технічному 



відношенні функцій та процесів (п. 3.1) 

8. Здобувач розробив базовий типовоий проєкт, що ґрунтується на 

авторській концепції аутсорсингу шкільного автобусу. (п. 3.2). 

9. Калінін В.М. підготував науково-методична розробку: «Методичні 

засади управління аутсорсингом у виконавчих органах місцевих рад, 

комунальних підприємствах, установах та організаціях». (Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 113939).  

Підсумовуючи вище зазначене, слід наголосити, на обґрунтованості 

наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у 

дисертаційному досліджені Калініна М. В. 

 

2. Наукова новизна одержаних результатів 

 

У дисертаційному дослідженні вперше 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.  

Авторкою було удосконалено: визначення аутсорсингу в публічному 

секторі; змістовні характеристики договору аутсорсингу як угоди. 

У дисертаційному дослідженні дістало подальшого розвитку: 

методичні засади визначення ефективності адміністративно-управлінських 

процесів,  що 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 в якості аутсорсера організації; правове регулювання аутсорсингу у 

законодавстві України.  

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, 

Полтавською обласною асоціацією органів місцевого самоврядування, 

Решетилівською міською радою.  

 

4. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

 

У результаті вивчення дисертаційної роботи порушень академічної 

доброчесності не було виявлено. 

 

5. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях 

 



Ступінь висвітлення у публікаціях отриманих у дисертаційній роботі 

наукових результатів, слід визнати достатньою, як за їх кількістю, сферою 

поширення так й за змістом. Ці публікації досить повно та послідовно 

розкривають сутність всіх наукових положень, що виносяться на захист. 

Аналіз публікацій автора дозволяє зробити висновок щодо повноти 

викладу основних положень дисертації у наукових дослідженнях. Так, 

Калінін М. В. за період проведення наукового дослідження опублікував 19 

наукових праць, у тому числі 6 статей – у наукових фахових виданнях 

України, 1 стаття за кордоном, 1 розділ колективної монографії, 10 – y 

матеріалах науково-практичних конференцій, 1 свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір.  Дисертаційна робота містить 15 рисунків та 17 

таблиць, 6 формул, 4 додатки, які доповнюють та розширюють її положення.  

Під час підготовки дисертаційного дослідження автором опрацьовано 

231 джерело, серед яких праці провідних вітчизняних і зарубіжних науковців 

з проблематики, нормативно-правові документи методичні рекомендації, 

тощо. 

Систематизованість та обґрунтованість сформульованих у 

дисертаційній роботі положень, також забезпечується апробацією результатів 

дослідження на кафедрі публічного управління та регіоналістики 

Національного університету «Одеська політехніка») та висвітлено в доповідях 

на 9-ті науково-практичних міжнародних, всеукраїнських і міжрегіональних 

конференціях і семінарах м. Вінниці, Одеси, Дніпра. Розроблені методичні 

матеріали були також апробовані в процесі реалізації міжнародного проєкту 

USAID спрямованого на розвиток бізнес-середовища у Центрально-

Азійському регіоні (2019). За темою дослідження опубліковано 15 наукових 

праць, у тому числі 3 статті – у наукових фахових виданнях України, 2 статті за 

кордоном, що дозволяє оцінити результати дисертаційного дослідження 

Калініна М.В. достатньою мірою апробовані. Достовірність первинних 

матеріалів перевірено при розгляді дисертації. 

Загалом вважаємо, що дисертація Калініна М.В. «Розвиток 

інструментів аутсорсингу в місцевих органах публічної влади»  пройшла 

належну апробацію, вона є самостійною науковою розвідкою, що має 

завершений характер. Представлена кількість публікацій відповідає вимогам 

п. 8 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, а хронологія публікацій 

відображає логічну послідовність проведеного дослідження. 

Отже, проведена експертиза дисертації дозволяє зробити висновок про 

те, що винесені на захист положення мають новизну, як у теоретико-

науковій, так і у прикладній сфері публічного управління. 

 

6. Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації. 

 



Поряд із безперечними перевагами дисертації, що їх було окреслено 

вище, у ній все ж є деякі дискусійні зауваження, урахування яких сприятиме 

конкретизації результатів дослідження. Калініна М. В. 

1. Авторитетна американська консалтингова компанія A.T.Kearney 

щороку вимірює рейтинг аутсорсингової привабливості країн (Global Services 

Location Index (GSLI)). Рейтинг включає 55 країн. Згідно GSLI Україна в 2014 

р. займала  41 місце, а починаючи з 2016 р. й до  сьогодення перебуває  на 24-

му місці, що на Вашу думку заважає нашій державі стати більш аутсортинго 

привабливою країною? 

2. На с. 93 наведений рис. 1.2 «Поширеність аутсорсингу в Україні, %», в 

якому перше місце належить IT-аутсорсингу. Які є перспективи подальшого 

розвитку IT-аутсорсингу в Україні  у воєнний час? 

3.   Дисертантом  п. 2.2. детально проаналізовано закордонний досвід 

використання аутсорсингу у публічному секторі, причому особливої уваги 

приділено саме аутсорсингу у державах ОЕСР, проте поза уваги автора 

залишилась країни колишнього Радянського Союзу, досвід яких міг бути 

корисним для нашої держави, яка має також радянське минуле.  

4. У дисертації автором цілком вірно запропоновано «на законодавчому 

рівні заборонити реалізацію проєктів, що фінансуються з бюджетів різного 

рівня, які не пройшли етап науково-методичного обґрунтування»  (с. 176). 

Втім не уточнено, хто має здійснювати науково-методичного експертизу 

проекту аутсорсингу? 

5. Не викликає сумнівів, наведена у дослідженні, теза, що «найбільш 

перспективним напрямом аутсорсингу в органах публічної влади, державних 

та комунальних установах та організаціях є аутсорсинг у сфері соціальних 

послуг» (с. 177), проте потребує уточнення які найбільш затребувані у органах 

публічної соціальні проекти аутсордінга рід час військово стану?    

Висловлені зауваження в цілому не впливають на загальну високу 

позитивну оцінку дисертації. 

 

7. Загальний висновок про відповідність роботи 

встановленим вимогам 

 

Аналіз дисертації дає підстави для висновку про те, що дисертація 

Калініна Максима Віталійовича є завершеним, самостійним науковим 

дослідженням, яке має наукову новизну, теоретичне, наукове та практичне 

значення. За актуальністю, науковою та практичною цінністю здобутих 

результатів дисертація «Розвиток інструментів аутсорсингу в місцевих 

органах публічної влади» 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 автор – Калінін Максим Віталійович– заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора філософії у галузі знань 28 



«Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 
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