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ВІДГУК
ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА

на дисертацію  Василенка Олександра Ігоровича
– «Державна політика у сфері інформатизації адміністративного 

управління»», подану до захисту на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 
64.707.03  у Національному університеті цивільного захисту України на 
здобуття наукового ступеня кандидата  наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

Актуальність теми дисертаційної роботи.
Бурхливий розвиток інформаційних технологій перетворюється на 

найважливіший чинник розвитку сучасного суспільства і усіх сфер його 
діяльності. Їх можливості змінюють наші уявлення про час, простір і навіть 
людські здібності.

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) створюють інші 
умови роботи і технології, що дозволяє стверджувати про розвиток 
інформаційного суспільства. У сучасному світі управління будь-якою системою 
без широкого застосування засобів інформаційного і комп'ютерного 
забезпечення неможливо назвати ефективним. За останні двадцять років 
інформаційні мережі, такі як інтернет, зміцнилися не лише у сфері приватного 
зв'язку, вони стали одним з основних способів корпоративної і регіональної 
комунікації.

Технології міняють не лише економічну структуру суспільства. Вектор 
змін зачіпає інтереси і настрої людей, формується суспільство різноманітності, 
яка створює величезну кількість інформації. У сучасних умовах надмірно 
централізовані структури державного управління виявляються не в змозі 
реагувати з відповідною швидкістю на стрімкі зміни навколишнього світу, 
звідси зростають потреби у більшій гнучкості і мобільності системи політико-
адміністративного управління.

Ступінь обґрунтованості й достовірність основних наукових 
положень, висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації
Основні наукові положення, висновки і практичні рекомендації, що 

викладені в дисертації, є логічними і послідовними. Обґрунтованість 
представлених здобувачем наукових положень базується на аналізі 
інформаційно-нормативної бази, законодавчих актів України, вітчизняних і 
зарубіжних публікацій.

Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять 
фундаментальні положення теорії державного управління, а також наукові 
праці вітчизняних і зарубіжних вчених із питань державного управління 
освітньої політики в Україні. 

Ознайомившись з дисертацією Василенка Олександра Ігоровича, 
зазначимо, що робота відрізняється змістовністю, логічною побудовою 
викладенням матеріалу, комплексним розкриттям досліджуваної проблеми. 
Завдяки цьому автор досяг поставленої перед собою мети дослідження. 
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Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних засад та розробці 
практичних рекомендацій  щодо удосконалення механізмів державної політики 
у сфері інформатизації адміністративного управління .

Для реалізації мети й завдань дослідження використовувалася сучасна 
наукова методологія, заснована на принципах: системного підходу,   
специфіка якого визначається тим, що він орієнтує дослідження на розкриття 
цілісності об’єкта і механізмів, що її забезпечують, на виділення різноманітних 
типів зв’язків складного об’єкта і зведення їх в єдину теоретичну картину. 

Автором використано низку наукових методів, зокрема: гіпотетико-
дедуктивний метод формування методології дисертаційного дослідження, який 
дав змогу сформувати гіпотезу дослідження, побудувати евристичні моделі 
вдосконалення державної політики у сфері інформатизації адміністративного 
управління.

Дедуктивний доказ висунутої гіпотези дослідження не тільки підтвердив 
правильність формування його методології, справедливість висновків, а й дав 
можливість також висунути й верифікувати практичні рекомендації з 
удосконалення досліджуваного об’єкта; структурно-функціональний аналіз, 
сутність якого полягає у виділенні елементів системи державної політики у 
сфері інформатизації адміністративного управління; ряд порівняльних методів, 
що надали можливість аналізу стандартів і механізмів державної політики у 
сфері інформатизації адміністративного управління; статистичний метод, що 
дав змогу розкрити реальні й точні факти стану досліджуваного об’єкта; 
прогностичний метод, за допомогою якого визначено більш віддалені 
перспективи його розвитку; теоретико-концептуальний метод, що визначив 
напрям дослідження, втілений в аналізі функцій, структури та параметрів 
об’єкта, та дав змогу позначити, осмислити, описати та порівняти роль 
механізмів державної політики у сфері інформатизації адміністративного 
управління, уточнити їх функції в діяльності кожної з підсистем, оцінити 
результати управлінського впливу, виявити перспективи й механізми.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукового 
завдання щодо розвитку теоретичних засад та обґрунтування науково-
прикладних рекомендацій з удосконалення механізмів удосконалення 
механізмів державної політики у сфері інформатизації адміністративного 
управління.

Найсуттєвіші результати дисертаційного дослідження, які містять 
наукову новизну, полягають у тому, що:

В дисертаційному дослідженні вперше:
обгрунтовано модель державного управління, що заснована на мережевих 

принципах взаємодії, суть якої полягає в налагодженні комунікації між 
державою і громадськими групами за горизонтальними каналами без 
ієрархічних і ринкових принципів взаємодії, через реалізації міжвідомчого 
підходу при впровадженні ІКТ-ініціатив в адміністративну систему. орієнтація 
на скорочення кількості рівнів ієрархії суб'єкта управління, адаптацію органів 
регіонального управління до змін зовнішніх чинників, шляхом підвищення їх 
структурної динамічності;
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автором удосконалено:
впровадження зарубіжного досвіду, види і напрями інформаційної 

політики зарубіжних держав щодо забезпечення інформатизації 
адміністративного управління, де  основи класифікації методологічного апарату 
дослідження інформаційної політики розглядаються як з позиції її пізнання, так 
і з позиції впливу на формування ефективної державної політики з урахуванням 
специфіки функціонування даних методів у розвитку українського суспільства;

організаційно-методичне забезпечення підготовки і проведення 
інформатизації органів регіонального управління, що включає елементи 
інституційного підходу, а також теорії організації й управління через системно-
діалектичну модель, особливістю якої є створення процесних команд, 
виділення функціональних ролей керівника-тренера і адміністративного 
інженера, а також активізація використання на останній стадії інформаційних 
технологій;

в роботі дістало подальшого розвитку:
методичні підходи до вдосконалення діяльності органів регіонального 

управління, які, на додаток до відомих, включають використання процесу 
інформатизації, як інструмент реформування системи органів регіонального 
управління в цілому, так і її кожної підсистеми, засноване на розгляді регіону 
як квазікорпорації;

практичний підхід до підвищення ефективності діяльності державних 
органів через автоматизацію, який, на відміну від існуючих, передбачає 
створення інформаційно-комунікаційної архітектури для кожного державного 
органу та являє собою сукупність документів і моделей, які створюють 
детальний опис поточного й перспективного стану державного органу, а також 
плану заходів з оптимізації взаємозалежностей і взаємозв’язків між функціями, 
для забезпечення реалізації стратегічних цілей і завдань державного органу.

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих 
працях та авторефераті.

Основні результати дисертаційного дослідження оприлюднені на 
міжнародних наукових конгресах та науково-практичних конференціях в різних 
містах України, а також за кордоном.

Основні положення дисертаційної роботи опубліковано в 11 наукових 
працях, у тому числі  – 6 статтях в наукових фахових виданнях, із них 1 стаття – 
в зарубіжному  виданні, 5 – тез конференцій. Загальний обсяг публікацій автора 
за темою дослідження – 3,25 др.арк. 

Оцінка оформлення дисертації 
Дисертація та автореферат оформлені згідно з існуючими вимогами . 

Зміст дисертаційної роботи логічний, виклад матеріалу послідовний і 
достатньою мірою розкритий. 

Зміст автореферату повністю ідентичний основним положенням 
дисертації. В цілому дисертаційна робота та автореферат, написані 
літературною українською мовою, легко читаються і сприймається.

Практичне значення дисертаційної роботи.



4

Основні положення й висновки дисертації можуть використовуватися 
фахівцями під час написання підручників і навчальних посібників, створення 
навчально-методичної літератури; в роботі органів державної влади та у 
процесі формування сучасних засад удосконалення механізмів державної 
політики у сфері інформатизації адміністративного управління.

Теоретичні рекомендації та напрацювання, викладені в дисертації 
стосовно методів підвищення ефективності інформатизації адміністративного 
управління на регіональному рівні застосовуються в роботі Уманської міської 
ради Черкаської області (довідка про впровадження № 04/023-455, від 04.03 
2021 р).

Пропозиції дисертаційного дослідження стосовно інтеграції форм, 
методів та державних дій з впровадження інформатизаційних систем, 
використано в роботі Черкаської районної ради м. Черкаси (довідка про 
впровадження № 188/01-13, від 05.04 2021 р).

 Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.
Позитивно оцінюючи виконане дослідження, вважаємо за доцільне 

висловити деякі зауваження і побажання:
1. Дисертант, описуючи зарубіжний досвід (п.п.2.2., стор. 81-107), не 

надає рекомендації, які саме позитивні наробки треба використовувати у 
вітчизняній практиці з забезпечення  державної політики у сфері 
інформатизації адміністративного управління.

2. Практичне значення одержаних у роботі результатів дійсно є 
підґрунтям для подальших досліджень і безпосереднього вдосконалення   
державної політики у сфері інформатизації адміністративного управління, але, 
на жаль, автором не надано власної оцінки, коли запропоновані напрями 
удосконалення механізмів державної політики у сфері інформатизації 
адміністративного управління в умовах економічної глобалізації може бути  
ефективно втілено в Україні. 

3. Обґрунтування актуальності дисертації викладається автором 
занадто загальними фразами, не представлено зв’язок з стратегічними 
напрямами, концепціями, стратегіями, програмами та завданнями такого 
розвитку.

4. В авторефераті дисертаційного дослідження не конкретизовано 
методичні аспекти розвитку державної політики інформатизації 
адміністративного управління, та на жаль  бракує  статистичного матеріалу за 
обраною темою, хоча в рукопису їх достатньо. 

5. Посилання на теоретичні напрацювання інших авторів в розділах 
власних досліджень та пропозицій є недоцільним (стор.  79, 121, 146).   

В той же час слід відзначити, що вказані зауваження ні в якій мірі не 
знижують загальної наукової і практичної цінності роботи і не впливають на 
достатньо позитивну оцінку дисертації Василенка Олександра Ігоровича.
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