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Ступінь актуальності обраної теми дослідження.
Сучасний етап розвитку української державності характеризується зміною 

ролі держави в суспільстві, коли основним призначенням держави стає не 
владний вплив, а надання послуг. Визнання того, що держава створена для 
надання послуг громадянам, що задоволення потреби громадян -  основна мета 
існування держави забезпечує пріоритет прав людини як найвищої цінності, що 
визначає сенс і зміст діяльності державної влади.

Розвиток курсу на всеохопне забезпечення прав і законних інтересів 
громадян, подальшу соціалізацію держави пов’язаний із переосмисленням її 
функцій відповідно до тенденцій суспільних змін, що надає питанню сервісної 
діяльності органів публічної влади нового й більш важливого значення.

В сучасній науці державного управління публічні послуги визнаються 
однією з провідних категорій і їх значення постійно зростає. Сучасний ринок 
публічних послуг характеризується тенденцією до його збільшення й стрімкою 
диверсифікацією. Отже, не виникає сумнівів, що приоритезація публічних 
послуг вимагає перегляду не тільки практичних підходів, але й теоретико- 
методологічних засад системи надання публічних послуг.

Актуальність дослідження теоретичних і методологічних основ 
подальшого розвитку системи надання публічних послуг на сьогодні 
визначається не тільки зазначеними обставинами, але також істотними 
змінами, яких зазнає вітчизняна система публічного управління, і які 
обумовлені адміністративно-територіальною реформою. Адже зміни не тільки 
створюють нові виклики, але при цьому також відкривають нові можливості.

З огляду на зазначене, дисертаційне дослідження Т. В. Серьогіної, в якому 
розроблено нові наукові положення та отримано результати, що в сукупності 
дають змогу розв’язати актуальну для вітчизняної науки державного



управління проблему обґрунтування теоретичних і методологічних засад, 
а також науково-практичних рекомендацій щодо надання публічних послуг, що 
створює підґрунтя для удосконалення системи надання публічних послуг в 
Україні в умовах децентралізації.

Отже, обрана тема дисертаційного дослідження відзначається
актуальністю й новизною.

Зв’язок дисертаційного дослідження з науковими програмами, 
планами, темами.

Дисертаційне дослідження проводилося згідно з комплексним науковим 
проектом «Державне управління та місцеве самоврядування» Національної 
академії державного управління при Президентові України, у рамках якого 
дисертантка взяла участь у виконанні таких науково-дослідних робіт: «Процес 
європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні» (ДР № 
0109Ш00465), особистий внесок -  проаналізовано досвід Польщі в процесі 
європеїзації публічного адміністрування; «Досвід реформування
територіальної організації влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в 
Україні» (ДР № 011Ш003433), особистий внесок -  досліджено процеси 
формування сучасної територіальної організації влади в Естонській республіці; 
«Гуманізація публічної служби в Україні в контексті формування сучасної 
парадигми державотворення "Держава для людей": науково-практичні засади» 
(ДР № 0113ЕЮ01136), особистий внесок -  виділено етично-моральні
передумови формування нових підходів публічного управління на засадах 
децентралізації; «Системний підхід як методологія реформування державної 
служби в Україні» (ДР № 0115Ш02888), особистий внесок -  обґрунтовано 
розгляд системи місцевого самоврядування в якості сукупності територіальних 
громад, що в свою чергу складаються з набору елементів; «Проблемні аспекти 
управління розвитком та співробітництвом об'єднаних територіальних громад» 
(ДР № 0115Ш02888), особистий внесок -  досліджено європейські практики 
забезпечення дієвості інститутів самоорганізації населення як одного з 
провідних секторів об'єднаних територіальних громад; «Проблемні аспекти 
управління розвитком та співробітництвом об'єднаних територіальних громад» 
(ДР № 0116ЕЮ02696), особистий внесок -  розкрито правові засади
удосконалення партнерських відносин у публічному управлінні; «Забезпечення 
ефективності та оцінювання динаміки розвитку об'єднаних територіальних 
громад» (ДР № 011811006490), особистий внесок -  проаналізовано передумови 
реформування системи захисту прав дитини в Україні в умовах 
децентралізації; «Трансформація статусу посадової особи місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні» (ДР 
№ 0117Ш07184), особистий внесок -  уточнено співвідношення суб'єкта 
надання послуги й посередника в системі місцевого самоврядування в 
контексті децентралізації влади в Україні; «Інноваційні інструменти 
забезпечення інвестиційного та інфраструктур ного розвитку об'єднаних 
територіальних громад» (ДР № 012014102642), особистий внесок -
проаналізовано методологічні основи формування системи надання публічних 
послуг в умовах децентралізації; «Еволюція інститутів і форм публічного
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з
управління: теоретико-методологічні засади» (ДР № 011811006488), особистий 
внесок -  розроблено сучасний підхід до класифікації публічних послуг.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність.

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки та рекомендації 
достатньо обґрунтовані, підтверджені використанням значного масиву 
теоретичного та емпіричного матеріалу, нормативно-правових та інших 
офіційних документів щодо формування системи надання публічних послуг в 
Україні, ґрунтуються на опрацюванні значної кількості наукової літератури, у 
тому числі й іншомовної. Обґрунтованість, аргументованість і достовірність 
отриманих результатів дослідження також підтверджена в процесі їх апробації 
на різноманітних науково-комунікативних заходах.

Структура дисертаційної роботи характеризується логічністю та 
послідовністю, обумовлена завданнями та підпорядкована меті дослідження. 
Мета дослідження, яку окреслив здобувач, логічно відображає суть роботи та 
полягає в обґрунтуванні теоретичних та методологічних засад, науково- 
практичних рекомендацій щодо децентралізації надання публічних послуг в 
Україні.

Так, у роботі було: розкрито сутність поняття «публічна послуга» в теорії 
державного управління; розроблено класифікацію публічних послуг, що 
відповідала б сучасним вимогам; визначено методологічні основи формування 
системи надання публічних послуг в умовах децентралізації; охарактеризовано 
світові тенденції в системі надання публічних послуг; розкрито європейські 
практики в сервісній сфері публічного сектору в контексті залучення 
неурядового сектору; досліджено досвід країн пострадянського простору щодо 
реформування системи надання публічних послуг на сучасному етапі; 
висвітлено процеси децентралізації влади в контексті надання публічних 
послуг; розкрито методологічні засади залучення громадського сектору як 
ресурсу системи надання публічних послуг; проаналізовано систему надання 
публічних послуг в контексті формування правового механізму аутсорсингу в 
Україні; розроблено пропозиції щодо Концепції Закону України «Про публічну 
корисність».

Структурно дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, 
списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади 
формування системи надання публічних послуг в Україні» дисертанткою 
узагальнено та удосконалено існуючі підходи до понятійно-категоріального 
апарату системи надання публічних послуг.

Позитивного схвалення в рамках першого розділу дисертації 
заслуговують: авторське визначення поняття «публічна послуга»,
сформульоване на основі виділених автором ознак, серед яких: суб’єктом 
надання виступає орган публічної влади; є процесом та/або результатом 
здійснення владних повноважень; потенційно не передбачає отримання 
прибутку; спрямована на вирішення інтегрованих потреб (нерозривно 
пов’язаних між собою публічної та партикулярної особистої потреби, а не суто



абстрактної потреби суспільства); право на отримання визначається/має 
визначатися законом (с. 55); розроблення авторського підходу до класифікації 
публічних послуг, що дозволило впорядкувати множину всіх послуг за 
сферами надання й виділити серед них три основні групи, до яких віднесено 
адміністративні, соціогуманітарні та соціотехнічні (с. 68).

Автором встановлено, що попри доведену актуальність, розгляд публічних 
послуг відбувається здебільшого за окремими сферами, спроби дослідити їх у 
якості єдиної системи є поодинокими. Тому важливим є розкриття сутності 
комплексу сервісів клієнто-центрованого публічного управління як єдиної 
системи, яка поєднує різні сфери надання публічних послуг, на принципах 
доступності, субсидіарності, комплексного надання послуг, що створює 
підґрунтя для подолання дисбалансу розвитку окремих сфер надання 
публічних послуг, коли кожна з них розвивається за власними пріоритетами, 
суттєвого підвищення якості публічних послуг, а також формування нової 
культури надання й споживання публічних послуг і конструктивної співпраці 
різних заінтересованих сторін, які залучені до процесів їх надання 
(підрозділ 1.3).

У другому розділі дисертації «Трансформаційні процеси в сфері надання 
публічних послуг: світові тенденції та практики» автором розкрито сучасні 
процеси, під впливом яких відбуваються зміни. Серед них в першу чергу слід 
виділити глобалізацію й регіоналізацію, цифрову трансформацію, окрему увагу 
приділено сервісній сфері, впливу на неї зазначених тенденцій, а також тих 
змін, що відбуваються власне в ній.

Для розуміння можливостей громадського сектору досліджуються кращі 
європейські практики, а також висвітлюється досвід залучення їх до надання 
публічних послуг. З іншого боку, розкриваються напрацювання, які сприяють 
розвитку громадських організацій, реалізації їх ролі в суспільстві, 
функціонуванню їх на незалежних засадах. Виходячи з завдань дослідження, 
розкриваються шляхи їх взаємодії з органами публічної влади, а також 
механізми делегування повноважень у сфері публічних послуг.

Спираючись на дослідження публічного сектору країн пострадянського 
простору вдалося дослідити досвід втілення успішних практик у сферу надання 
публічних послуг. Важливим є аналіз використання наявного потенціалу, який 
багато в чому подібний у різних країнах із спільним минулим. Це дозволяє 
розширити бачення ресурсної бази системи надання публічних послуг як 
основи удосконалення якості їх надання та успішності реформ у цій сфері.

Позитивом другого розділу роботи є розгляд трансформаційних процесів у 
сфері надання публічних послуг через призму зовнішніх та внутрішніх 
тенденцій, що особливо важливо в сучасному швидко змінюваному світі. Це 
дозволило дійти висновку про взаємообумовленість змін у системі надання 
публічних послуг змінами в суспільних потребах (с. 100).

У третьому розділі роботи «Децентралізація влади як передумова 
трансформації системи надання публічних послуг» авторкою досліджено 
процеси децентралізації влади в контексті надання публічних послуг. Наведено 
комплекс засад організації територіальної влади в Україні. Основним питанням 
виступають спричинені адміністративною реформою зміни, що не тільки
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створюють нові умови, але й нові виклики для суспільства. В силу масштабу 
зміни торкаються всіх верств суспільства і вимагають перегляду 
співвідношення між ними -  вектор перетворень спрямований у бік 
децентралізації.

Попри суттєві розбіжності в системах місцевого самоврядування 
європейських країн розкрито не тільки сукупність їх спільних ознак, але й 
близьких за змістом історичних передумов. Встановлено, що в вітчизняній 
системі місцевого самоврядування також існує ряд положень, притаманних 
системам країн Європи. В результаті укрупнення територіальних громад і 
передачі їм більш широких повноважень значним чином зростає їх роль не 
тільки на місцевому рівні, але й на загальнополітичному.

Значною перевагою децентралізації виступає активізація всіх ресурсів 
суспільства, коли традиційно відсторонені від публічної сфери приватний та 
громадський сектори набувають суб’єктності. Також у системі надання 
публічних послуг важливою є роль громадських організацій, що можуть 
виконувати при цьому делеговані повноваження. Проте на заваді зростання їх 
ролі в суспільному житті стоїть цілий комплекс проблемних питань, які 
вимагають вирішення.

Видається значущим для отримання наукових результатів дисертації 
вивчення процесів децентралізації влади, що неминуче спричиняють зміни й в 
системі надання публічних послуг. Відбувається передача повноважень щодо 
їх надання як від органів державної влади до органів місцевого 
самоврядування, так і від останніх -  комунальним підприємствам, 
посередникам (с. 139-140). Важливо також при цьому надавати адекватної 
оцінки всім секторам суспільства -  приватному, громадянському секторам, які 
можуть виступати активними учасниками процесу надання публічних послуг у 
нових умовах. Причому найбільшої уваги потребує громадський сектор через 
істотний потенціал та його апріорі суспільне призначення, яке може виступати 
додатковою перевагою при його залученні в якості посередника до надання 
послуг.

У четвертому розділі дисертаційного дослідження «Основи розгортання 
сучасної системи надання публічних послуг в Україні» дисертанткою 
розроблено матрицю зрілості системи надання публічних послуг, що дозволяє 
виділити п’ять рівнів зрілості, ґрунтуючись на ряді ознак. Матриця дозволяє 
встановити рівень зрілості, а також рівень, до якого буде прагнути система, що 
вимагає в свою чергу розробки плану дій. Це так звана дорожня карта, 
ключовим елементом якої виступає концепція постійного збільшення 
системою свого рівня зрілості. Крім основного призначення вона дозволяє 
публічній владі й всім стейкхолдерам бачити перспективу розвитку, приймати 
вчасно необхідні управлінські рішення й забезпечувати її сталий розвиток.

Наводиться аналіз вітчизняної системи надання публічних послуг згідно з 
розробленою матрицею, основними показниками якої виступають: орієнтація 
на результат, на отримувача послуги, на підвищення якості послуг, на 
комплексність обслуговування, контроль за якістю, орієнтація на використання 
ІТ-технологій, належна міжвідомча взаємодія, формування спільної
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відповідальності за надання публічних послуг, залученість громадян до 
надання публічних послуг.

Розкрито, що оцінювання є невід’ємним елементом забезпечення якості 
публічних послуг. Важливо, що воно не тільки дозволяє здійснювати контроль 
за якістю, створює базу для прийняття управлінських рішень, але й забезпечує 
зворотній зв’язок. Проте на сьогоднішній день ще не розроблена єдина 
методологія оцінки якості публічних послуг, яка б включала в себе всі аспекти 
-  від фіксації реакції споживача послуги до налагодження системи моніторингу 
й статистики.

Схарактеризовано досвід надання публічних послуг, що в Україні 
реалізовано на засадах децентралізації. В його основі лежить реалізація 
принципу субсидіарності, який передбачає надання послуг на найбільш 
наближеному до громадянина рівні. Така практика була реалізована під час 
пілотного проекту «Співробітництво адміністрацій та громадських організацій 
у сфері надання суспільних послуг», коли орган публічної влади делегував 
повноваження щодо надання публічної послуги громадській організації.

Ще одним аспектом новизни дисертації та її теоретичної і практичної 
значущості є удосконалення методологічних підходів до формування системи 
надання публічних послуг в умовах децентралізації, що дозволяє розглядати її 
як сукупність взаємопов’язаних елементів та процесів, яка є відкритою, 
виступає елементом системи більш високого рівня -  публічного управління, 
функціонує на засадах безперервності й має єдину мету, що розкривається в 
підрозділі 4.1.

У п’ятому розділі дисертаційного дослідження «Формування правового 
механізму аутсорсингу в системі надання публічних послуг в Україні» 
дисертанткою розроблено періодизацію формування нормативної бази 
регулювання відносин у системі надання публічних послуг. Це дозволило 
узагальнити масив правових актів у цій сфері, а також визначити елементи, що 
вимагають впорядкування.

Визначено, що існуюча нормативна база на сьогоднішній день зміщується 
в бік становлення суб’єкт-суб’єктних відносин, коли суб’єктом виступає не 
тільки надавач послуги, але й особа, що звернулася з приводу її отримання. 
Виходячи з того, що однією з перешкод на шляху подальшого удосконалення 
системи виступає недостатнє нормативне забезпечення непублічного сектору, 
це питання вимагає уваги як теоретиків, так і практиків. Позитивним є те, що 
це дозволить залучати його потенціал й надасть значні переваги на шляху 
забезпечення належної якості послуг (с. 244), при цьому організації 
непублічного сектору не набуватимуть статусу суб’єктності, а виступатимуть у 
якості посередників.

Сформульовані висновки до розділів та загальні висновки логічно 
випливають з положень дисертаційного дослідження.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів.
Достовірність наукових результатів, висновків і рекомендацій грунтується 

на теоретичних засадах науки державного управління, узагальненні поглядів та

6



ідей вітчизняних і зарубіжних учених, використанні системи 
загальнонаукових й спеціальних методів.

Наукова новизна результатів роботи визначається тим, що автором 
отримано наукові результати, які полягають в обґрунтуванні теоретичних та 
методологічних засад, науково-практичних рекомендацій щодо децентралізації 
надання публічних послуг в Україні.

Серед основних результатів, що визначають наукову новизну, потрібно 
відзначити такі:

-  уперше розкрито сутність комплексу сервісів клієнто-центрованого 
публічного управління як єдиної системи, яка поєднує різні сфери надання 
публічних послуг на принципах доступності, субсидіарності, комплексного 
надання послуг, що створює підґрунтя для подолання дисбалансу розвитку 
окремих сфер надання публічних послуг, коли кожна з них розвивається за 
власними пріоритетами, суттєвого підвищення якості публічних послуг, а 
також формування нової культури надання й споживання публічних послуг і 
конструктивної співпраці різних заінтересованих сторін, які залучені до 
процесів їх надання;

-  уперше теоретично обґрунтовано необхідність реалізації принципу 
субсидіарності в системі надання публічних послуг через залучення 
громадських об’єднань у якості посередників між суб’єктом надання послуги 
та суб’єктом звернення на засадах аутсорсингу, що дозволить забезпечити 
новий рівень якості послуг на основі використання потенціалу та унікальних 
властивостей цих об’єднань та їх можливостей щодо залучення додаткових 
фінансових і людських ресурсів в умовах відсутності надмірних 
адміністративних обмежень.

У дисертаційній роботі вдосконалено:
-методологічні підходи до формування системи надання публічних 

послуг в умовах децентралізації, що дозволяє розглядати її як сукупність 
взаємопов’язаних елементів та процесів, яка є відкритою, виступає елементом 
системи більш високого рівня -  публічного управління, функціонує на засадах 
безперервності й має єдину мету;

-теоретичні положення щодо розширення ресурсної бази системи 
надання публічних послуг за рахунок залучення наявного потенціалу громад 
та територій, ґрунтуючись на досвіді країн пострадянського простору, що 
результативно втілюють цей досвід у практичну площину, запорукою 
успішної імплементації чого виступає подібність існуючих передумов 
внаслідок спільного минулого;

-  методичні підходи до реалізації змін, спричинених адміністративно- 
територіальною реформою, які пов’язані з укрупненням територіальних 
громад, передачею їм більш широких повноважень, зростанням їх ролі на всіх 
рівнях суспільно-політичного життя, що не тільки створює нові умови, але й 
висуває нові виклики перед громадою, впоратися з якими публічна влада 
може тільки в тісній співпраці зі всіма секторами суспільства, в тому числі й у 
системі надання публічних послуг;

-  періодизацію формування правового механізму аутсорсингу в системі 
надання публічних послуг, в результаті чого виділено п’ять етапів:
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становлення «нового публічного менеджменту»; створення передумов 
інституційних змін; унормування механізмів створення й функціонування 
«універсамів послуг»; удосконалення, -  де останній ще триває, а відтак -  
постає потреба в прийнятті правового акту, що врегулював би зазначені 
питання;

-  концептуальні положення щодо реалізації пріоритетного завдання 
публічної влади в Україні -  забезпечення якості надання публічних послуг -  
через зміцнення існуючої нормативної бази шляхом прийняття нормативних 
документів, які легітимізують залучення до виконання завдань громадських 
об’єднань, що дозволило розробити Концепцію Закону України «Про 
публічну корисність», прийняття якого створить низку переваг на шляху до 
розбудови «сервісної» держави.

В роботі дістало подальшого розвитку:
-теоретичні підходи до розкриття сутності поняття «публічна послуга» 

через визначення його основних ознак: суб’єктом надання виступає орган 
публічної влади; є процесом та/або результатом здійснення владних 
повноважень; спрямованість на вирішення інтегрованої потреби; право на 
отримання визначається/має визначатися законом (НЕ ВСІ ОЗНАКИ? 
потенційно не передбачає отримання прибутку; спрямована на вирішення 
інтегрованих потреб (нерозривно пов’язаних між собою публічної та 
партикулярної особистої потреби, а не суто абстрактної потреби суспільства););

-  класифікація публічних послуг, що дозволило впорядкувати множину 
всіх послуг за сферами надання й виділити серед них три основні групи, до 
яких віднесено адміністративні, соціогуманітарні та соціотехнічні, а також за 
ознакою можливості делегування, в результаті чого виділено п’ять груп: 
послуги, які не можуть бути делеговані; які можуть бути делеговані від органу 
державної влади органу місцевого самоврядування; які можуть бути делеговані 
від органу державної влади/місцевого самоврядування комунальному 
підприємству; які не може виконувати орган публічної влади в силу їхньої 
специфіки, як то надання шкільної освіти або у сфері охорони здоров'я; які 
можуть бути делеговані комерційним організаціям або неприбутковому 
сектору;

-  методичні основи імплементації успішних зарубіжних практик щодо 
залучення інститутів самоорганізації населення до надання публічних послуг із 
врахуванням особливостей функціонування вітчизняної системи, а також 
ступеня готовності до цього всіх зацікавлених сторін;

-  підхід до визначення світових тенденцій в системі надання публічних 
послуг, серед яких виділено трансформацію структури суб’єкт-об’єктгих 
відносин; зміну вектору публічної влади в бік забезпечення партикулярних 
потреб із акцентом на якості; фокус на зміщення процедури надання послуги в 
площину електронної взаємодії; формування нової сервіс-орієнтованої 
культури.
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Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 
працях.

Найвагоміші теоретичні та практичні досягнення дисертантки викладені в 
53 наукових працях, у т.ч. 1 одноосібній монографії, 5 колективних 
монографіях, 15 статтях у наукових фахових виданнях, 2 статтях у зарубіжних 
виданнях, 1 статті в виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 
Scopus, 29 публікаціях у матеріалах науково-комунікативних заходів.

Зазначене свідчить про повноту викладу матеріалу дослідження в 
друкованих працях. Крім того, варто відзначити, що в опублікованих працях 
розкрито основні положення дисертації, які становлять наукову новизну і 
винесені на захист.

Практичне значення і впровадження одержаних результатів 
дослідження.

Теоретичні й методологічні положення дисертації, сформульовані 
висновки та рекомендації стосовно теоретичних та методологічних засад, 
науково-практичних рекомендацій щодо децентралізації надання публічних 
послуг в Україні підтверджують наукову цінність роботи.

Практичне значення дисертаційної роботи підтверджено використанням 
отриманих здобувачем результатів у практичній діяльності Офісу реформ у 
Дніпропетровській області, Центру підвищення кваліфікації 
Дніпропетровського регіонального інституту державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові 
України, Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби 
Української школи урядування Національного агентства України з питань 
державної служби, Департаменту муніципальних послуг та регуляторної 
політики Кам’янської міської ради, Департаменту соціального захисту 
населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 
Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування, 
Департаменту економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації.

Довідки щодо впровадження результатів дисертаційного дослідження в 
діяльність органів публічного управління та в навчальний процес 
підтверджують теоретичну значущість та практичне значення дисертації.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності та відповідності 
встановленим вимогам.

Дисертаційна робота написана грамотно, матеріал викладено логічно й 
послідовно. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків за 
розділами, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 319 
найменувань, з яких 40 -  іноземними мовами. Робота також включає таблиці, 
рисунки, додатки. Її структура логічно побудована і сприяє розкриттю теми 
дослідження, виконанню поставлених завдань.
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10
Ідентичність змісту автореферату і основних положень дисертації.
Аналіз змісту автореферату та дисертації підтверджує ідентичність 

структури, логіки викладання матеріалу, відповідність основних положень та 
висновків за розділами. Зміст автореферату дисертації, основних положень та 
висновків самої роботи є ідентичним. Оформлення дисертації та її 
автореферату здійснено відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і 
науки України.

Зауваження та дискусійні положення щодо змісту дисертації.
Загалом відзначаючи високий рівень обґрунтованості теоретичних і 

методологічних положень дисертаційного дослідження, його цілісність та 
логіку викладення матеріалу, слід вказати на певні зауваження та дискусійні 
положення цієї наукової роботи.

1. У підрозділі 1.1 дисертації «Сутність поняття «публічна послуга» в 
теорії державного управління» дисертантка наводить авторське визначення 
категорії «публічна послуга» виходячи з загального розуміння поняття послуга. 
Однак не знайшло висвітлення в цьому підрозділі поняття «публічний», що 
доцільним було б розкрити з огляду на досліджувану проблематику.

2. У дисертації авторка вживає словосполучення «система надання 
публічних послуг», але при цьому не розкриває сенс кожного елементу 
словосполучення. На нашу думку, було б доцільним у роботі обґрунтувати 
такий вибір.

3. В запропонованій дисертанткою класифікації публічних послуг, вони 
розділяються на три групи -  адміністративні, соціогуманітарні та 
соціотехнічні. На наш погляд, цю класифікацію, викладену в підрозділі 1.2 
доцільним було б розширити й включити до неї також групу послуг, що 
стосуються роботи органів правопорядку й судової системи.

4. Розкриваючи досвід країн Європи в контексті надання публічних 
послуг, у роботі не завжди наводяться шляхи його імплементації на 
вітчизняному ґрунті. Наприклад, одним із елементів удосконалення міг би 
виступити запозичений досвід Великої Британії (с. 103) щодо проведення 
премії «Знак Хартії», коли щорічно на конкурсній основі нагороджується 
організація-надавач публічної послуги, причому подавати на неї можуть 
інституції різних форм власності.

5. Використовуючи в дисертаційному дослідженні методологічні засади 
різних галузей знань, добре було б у додатках передбачити термінологічний 
словник за темою дисертації, що сприяло б систематизації термінів 
дослідження.

Висловлені зауваження та пропозиції мають рекомендаційний характер і 
не знижують загальної високої оцінки наукової роботи, яка в межах 
визначених мети та завдань є цілісним, ґрунтовним дослідженням актуальної 
теоретичної та практичної проблеми в науці державного управління.



Висновок про відповідність дисертації вимогам Порядку 
присудження наукових ступенів.

Дисертаційна робота Серьогіної Тетяни Володимирівни «Система надання 
публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади» є
самостійним, завершеним науковим дослідженням на актуальну тему, що 
характеризується новизною та є вагомим внеском у розвиток теорії та практики 
державного управління. Узагальнені здобувачем науково обґрунтовані 
висновки і розроблені пропозиції в сукупності вирішують складну наукову 
проблему, яка полягає в обґрунтуванні теоретичних та методологічних засад, 
науково-практичних рекомендацій щодо децентралізації надання публічних 
послуг в Україні.

За актуальністю, науковою новизною, важливістю одержаних результатів, 
їх обґрунтованістю та достовірністю, а також практичною цінністю 
сформульованих положень та висновків дисертаційна робота «Система 
надання публічних послуг в умовах децентралізації: методологічні засади» 
відповідає вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі 
змінами), а її автор -  Серьогіна Тетяна Володимирівна, заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора наук з державного управління за 
спеціальністю 25.00.01 -  теорія та історія державного управління.

Офіційний опонент:
завідувач кафедри соціальної 
та гуманітарної політики 
Харківського регіонального інституту 
НАДУ при Президентові України, 
доктор наук з державного управління,
професор
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