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ВІДГУК 

офіційного опонента, доктора наук з державного управління, професора, 

заслуженого працівника освіти України Лопушинського Івана Петровича на 

дисертацію Ющенко Маргарити Вікторівни «Оптимізація надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану», подану до 

захисту в спеціалізовану вчену раду Національного університету «Одеська 

політехніка» для присудження ступеня доктора філософії з галузі знань 28 

«Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» 

 

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

темами 

Одним із найважливіших напрямків процесу реформування публічного 

управління є формування та розвиток системи адміністративних 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, якими 

маніпулюють публічні службовці.  

Суттєві кроки задля досягнення вищеназваної мети вже робляться в 

межах загальних підходів належного врядування, а також напрацювання низки 

концептуальних документів, у т. ч. Стратегії реформування державного 
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управління України на 2022-2025 роки та Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021-2027 роки.  

Частиною адміністративних послуг є послуги у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану. Ці нормативні документи мають атрибутивні 

ознаки, що властиві всім адміністративним послугам. Акти цивільного стану 

виконують ідентифікаційну функцію, що індивідуалізує особу. У них 

зазначається сімейний стан, закріплюється ім’я, по батькові, прізвище особи, 

стать, встановлюються родинні зв’язки тощо. Окрім цього, акти цивільного 

стану є джерелом для дослідження демографічних процесів в країні та її 

регіонах.  

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 

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. 

Однак правове регулювання відносин державної реєстрації актів 

цивільного стану є ще недосконалим, закони, що встановлюють порядок 

реєстрації, не узгоджуються між собою, немає чітких визначень понять і 

категорій. Питання щодо надання адміністративних послуг з боку органів 

державної реєстрації актів цивільного стану науковці лише починають вивчати.  

Актуальність теми дослідження зумовлено сутністю передачі 

повноважень у сфері реєстрації актів цивільного сану як способу 

демократизації та децентралізації публічного адміністрування. Динамічний 

розвиток суспільного життя вимагає субсидіарного розподілу компетенції між 
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суб’єктами публічної адміністрації, а також використання останніми 

відповідних інструментів.  

Доцільність дисертаційного дослідження підтверджується й тим, що нині 

Україна перебуває в процесі інтеграції до європейського співтовариства, що 

передбачає одночасну уніфікацію законодавства та впровадження європейських 

принципів й стандартів у всі державницькі процеси, у тому числі і до процесу 

місцевого самоврядування та організації управління територіальним розвитком 

та процес диджиталізації в системі надання адміністративних послуг набирає 

обертів. 

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та 

запропоновано вирішення актуального наукового завдання, що полягає в 

обґрунтуванні комплексу наукових положень та розробленні рекомендацій 

щодо оптимізації надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану в Україні.  

Дисертаційне дослідження було виконано 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 Національної академії державного управління при 

Президентові України (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), у яких дисертантка опрацювала напрями, 
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механізми, інструменти та технології надання адміністративних послуг у сфері 

ДРАЦС. 

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.  

 

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 в цілому 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 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 
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дослідження.  

Слід позитивно відзначити той факт, що зміст роботи характеризується 

послідовною реалізацією поставлених завдань дослідження та в кінцевому 

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 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. 

Дисертанткою сформульовано авторське визначення поняття 

«адміністративні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану».  

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. 
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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. На думку здобувачки, адаптація 

досвіду Естонії та Казахстану у сфері реєстрації актів цивільного стану є 

найбільш слушним. 

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 проєктів, 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 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. 
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Достовірність і наукова новизна одержаних результатів 

 

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

спрямованих на теоретико-методичне обґрунтування концептуальних підходів 

та практичних рекомендації щодо оптимізації надання адміністративних послуг 

у сфері реєстрації актів цивільного стану щодо становлення та розвитку 

організаційно-правового забезпечення надання адміністративних послу, у тому 

числі у сфері реєстрації актів цивільного стану та надання їх на засадах 

багаторівневості.  

Наукова новизна одержаних М. В. Ющенко результатів дослідження 

полягає у вирішенні актуального наукового завдання – обґрунтуванні 

комплексу наукових положень та розробленні рекомендацій щодо оптимізації 

надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного 

стану в Україні.  

 Серед найбільш значущих результатів дослідження, що мають наукову 

новизну, можна назвати те, що авторкою: 

- 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 із 

залученням бізнес-сектору (приватних нотаріусів) та громадських 

організацій (насамперед, релігійних); надання послуг за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій; розширення кількості видів 

актових записів цивільного стану; 

- удосконалено науковий підхід до виокремлення змістовних 

характеристик якості адміністративних послуг як показників рівня 

соціального та економічного розвитку України та легітимності 

системи врядування, що дало можливість визначити їх місце в 
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процесах суспільного розвитку та реформування системи публічного 

управління; 

- понятійно-категоріальний апарат предметної сфери дослідження, 

зокрема запропонованО авторське визначення поняття 

«адміністративні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану»; 

- набули дальшого 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 до цього часу);  

- формалізація принципів, дотримання яких сприятиме успішності 

розвитку системи надання адміністративних послуг у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану в Україні, 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 чинну систему (жителі 

непідконтрольних територій, особи, які перебувають в особливих 

життєвих умовах); 

- положення щодо формування та дальшого 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; 

- організаційно-правовий механізм 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 в 

перспективі – громадському сектору; повну реалізацію положень 

концепції «інтегрованих офісів» разом із використанням технології 
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«віддаленого доступу»; поширення принципу екстериторіальності при 

розгляді заяв за всіма видами державної реєстрації; законодавчого 

закріплення шести видів державної реєстрації актів цивільного стану: 

народження, з визначенням походженням, шлюбу, розірвання шлюбу, 

зміна імені, зміна статі, смерть. 

Вагомим науковим здобутком стало розроблення дисертанткою 

оптимальної моделі надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного стану на засадах багаторівневості.  

Висновки та пропозиції здобувачки викладено лаконічно та змістовно. 

Наукову новизну дослідження сформульовано авторкою самостійно, вона має 

належний рівень обґрунтованості та вірогідності. 

 

Практична значущість результатів дослідження 

 

Достовірність результатів дисертаційного дослідження підтверджується 

їх практичним упровадженням. 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

М. В. Ющенко полягає в тому, що було розроблено теоретичні та практичні 

положення, що сукупно дають змогу підвищити ефективність та 

результативність адміністративних послуг з державної реєстрації актів 

цивільного стану.  

Упровадження результатів дисертаційного дослідження в практику 

діяльності органів публічної влади підтверджено: 

– Південним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. 

Одеса) (довідка про впровадження від 24.05.2022р. №6866/13.2.-25); 

–  Савранською селищною радою Подільського району Одеської області 

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

Сформульовані в дослідженні висновки, положення та пропозиції може 

бути використано під час: 
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- науково-дослідної діяльності як теоретичне підґрунтя для дальших 

наукових розвідок щодо вдосконалення процедури надання 

адміністративних послуг; 

- нормотворчої діяльності як довідковий та емпіричний матеріал, що 

стануть у нагоді в ході вдосконалення чинного законодавства щодо 

державної реєстрації актів цивільного стану; 

- навчальному процесі в ході викладання навчальних курсів з питань 

надання адміністративних послуг в Україні. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що основні 

теоретичні положення та висновки дисертації доведено до рівня конкретних 

пропозицій, доцільних для впровадження в управлінську практику органів 

публічної влади.  

Як нам видається, мають цінність  науково обґрунтовані результати та 

рекомендації щодо вдосконалення організаційно-правового забезпечення 

надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. 

Крім того, підготовлені дисертантом пропозиції може бути використано 

суб’єктами законодавчої ініціативи, органами публічної влади, ученими, 

викладачами наукових та закладів освіти. Застосування в практичній діяльності 

наукових положень дисертації сприятиме підвищенню ефективності та 

результативності механізмів надання адміністративних послуг у сфері 

реєстрації актів цивільного стану в Україні. 

 

Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях 

 

Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 19 наукових 

працях, із них: 6 – статей в наукових фахових виданнях України, 1 – стаття в 

зарубіжному періодичному науковому виданні (Польща), 1 – розділ 

колективної монографії, 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 
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10 – матеріали конференцій.  

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: 

1. Як відомо, об’єктом наукового дослідження є навколишній 

матеріальний світ та форми його відбиття у свідомості людей, що існують 

незалежно від нашої свідомості. Предметом же наукового дослідження можуть 

бути причини виникнення процесу або явища (об’єкта), закономірності його 

розвитку, особливості – різні ознаки, властивості, функції, якості, елементи, 

взаємозв’язки тощо. Таким чином, як нам видається, авторці дослідження слід 

було б визначити об’єктом свого дослідження саме систему надання 

адміністративних послуг, а звідси, правильно визначений авторкою предмет,  – 

процеси оптимізації надання адміністративних послуг у сфері реєстрації актів 

цивільного захисту. 

2. У Висновках до Розділу 1 (п.1, сс. 103-104 роботи) авторка зазначає, що 

передача приватним структурам частини повноважень з надання 

адміністративних послуг у сфері ДРАЦС може дати очікуваний результат, 

оскільки буде створено конкуренцію серед суб’єктів надання цих послуг і, що 

найголовніше, отримання таких послуг за власним бажанням та за вибором 

особи. Водночас, на думку здобувачки, у державі при цьому має діяти 

ефективна система контролю за роботою таких суб’єктів надання 

адміністративних послуг. Як справедливо вважає авторка, такий контроль має 

бути подвійним: з боку бюрократії і з боку інститутів громадянського 
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суспільства. При цьому авторка не розкриває, якими саме мають бути форми 

такого контролю. 

3. У підрозділі 2.1 «Ретроспективний аналіз надання адміністративних 

послуг з державної реєстрації актів цивільного стану» (с. 109) авторка зазначає, 

що Україна досить тривалий час перебувала під владою інших державних 

утворень – Російської імперії, Австро-Угорщини, Польщі, СРСР та ін. Проте, 

здійснюючи ретроспективний аналіз надання адміністративних послуг з 

державної реєстрації актів цивільного стану, здобувачка зосередила свою увагу 

лише на Російській імперії та СРСР, оминувши колишній стан цих справ на 

теренах сучасних західних областей України. 

4. У підрозділі 2.2 «Зарубіжні практики надання адміністративних послуг 

у сфері реєстрації актів цивільного стану» (с. 123 роботи) авторка розглядає 

досвід цієї роботи в таких країнах, як Грузія, Естонія, Казахстан, тобто 

пострадянських державах, у той же час, як нам видається, зважаючи на те, що 

Україна нещодавно набула статусу країни-кандидата в члени Європейського 

Союзу, слід було б більш повно (крім Естонії і Франції) розглянути досвід цієї 

роботи в інших провідних країнах ЄС. Крім того, на наше глибоке переконання, 

авторці взагалі не слід було б розглядати досвід надання адміністративних 

послуг у сфері РАЦС у Республіці Білорусь (сс. 135-137 дослідження), 

зважаючи на те, що ця країна, разом з РФ, наразі займає ворожу позицію 

відносно України. 

5. На с. 206 роботи авторка пропонує ліквідувати територіальні відділи 

ДРАЦС, мотивуючи такий крок неналежними умовами надання 

адміністративних послуг у цих державних органах. Водночас, як нам видається, 

натомість на місцях слід було б закцентувати увагу на суттєвому поліпшенні 

матеріально-технічного становища означених підрозділів, добору 

висококваліфікованих кадрів для роботи в них, застосування сучасних 

цифрових технологій, тим самим вивівши їх на новий, більш якісний рівень 

роботи. Крім того, на нашу думку, не зовсім вдалою є пропозиція авторки (с. 
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207 роботи) про передачу до повноважень Державної міграційної служби 

України та її територіальних підрозділів функцій з розгляду заяв та підготовки 

матеріалів про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб 

– громадян України. Як нам видається, ці функції мають бути залишеними за 

органами ДРАЦС. 

 

Загальний висновок 

 

Попри деякі дискусійні положення і недоліки, що істотно не впливають 

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

дисертація Ющенко Маргарити Вікторівни «Оптимізація надання 

адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану» є 

завершеним науковим дослідженням. Тема дисертації є актуальною, а отримані 

в роботі наукові результати сукупно вирішують актуальне наукове завдання, 

що полягає в поглибленні теоретико-методичних засад формування та 

реалізації державної політики під час надання адміністративних послуг у сфері 

реєстрації актів цивільного стану.  

Основні результати повною мірою віддзеркалено в опублікованих працях 

авторки. 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 відповідає вимогам, 

сформульованим у Порядку присудження ступеня доктора філософії та 

скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, 

наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого 
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постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року №44, а її 

авторка, Ющенко Маргарита Вікторівна, заслуговує  присудження наукового 

ступеня доктора філософії за науковою спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 
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