
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. 

 

  Розробка ефективних заходів з інформатизації діяльності органів виконавчої 

влади в сучасній українській практиці є актуальною проблемою. 

Аналіз реформування державної політики, дозволив зробити висновок, що 

реформи, що відбуваються в нашій країні упродовж останніх 5-7 років, дозволили 

не лише істотно трансформувати вертикаль влади, але і передати частину обов'язків, 

відповідальності і ресурсів на нижні рівні, перерозподілити повноваження. 

Робляться спроби побудувати злагоджено діючий державний апарат, заснований на 

жорстких зв'язках між його елементами, посилити контроль, у тому числі 

громадський, за усіма учасниками процесу управління. 

На тлі реформування і інформатизації стосунків між органами управління, 

активізувалася законодавча діяльність державних органів влади. Поява програми 

сприяла прийняттю цілого ряду законодавчих і підзаконних актів в регіонах, 

спрямованих на вдосконалення інформаційних процесів. 

 

 

Ступінь обґрунтованості й достовірність основних наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

 

Мета, що сформульована автором та логічно відображає суть роботи, полягає  

в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій  щодо 

удосконалення механізмів державної політики у сфері інформатизації 

адміністративного управління. 
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Обґрунтованими є такі пункти наукової новизни. Так вперше у 

дисертаційному дослідженні : 

обґрунтовано 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; 

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; 

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 
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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. 

Побудова дисертантом положень роботи на базі використання здобутків 

соціологічної, економічної думки, що відносяться як до минулого, так і сучасного 

періодів забезпечила достовірність і обґрунтованість цих положень. Доведення 

багатьох пропозицій і концептуальних положень до рівня їх практичного 

запровадження, тобто переведення їх у ранг розробок, позитивні відгуки стосовно 

запровадження результатів дисертаційного дослідження – це є важливим доказом їх 

достовірності та обґрунтованості. 

Дослідник робить слушний висновок, що ним запропоновано розв’язання 

актуальної для науки державного управління проблеми щодо обґрунтування 

теоретичних та методологічних засад удосконалення механізмів державної політики 

у сфері інформатизації адміністративного управління, а також розроблення науково-

прикладних технологій практичного використання отриманих результатів. Отримані 

у процесі дослідження результати підтверджують загальну методологію, покладену в 

його основу. 

  

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.  

У наукових працях в повній мірі відзеркалено всі розділи рецензованої 
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дисертації. 

Оцінка оформлення дисертації та змісту автореферату. 

 

Дисертаційна робота подана за традиційною схемою, викладена українською 

мовою на 209 сторінках друкованого тексту. Вона складається вступу, трьох 

розділів, висновків,  списку використаних джерел.   Список використаних джерел 

налічує 380 найменувань, що дозволило автору запропонувати ряд наукових 

положень, висновків і рекомендацій, отриманих на основі вивчення цієї значної 

кількості наукової літератури з даної проблематики.  

Зміст автореферату повністю відображає основні положення дисертаційної 

роботи, а висунуті висновки і практичні рекомендації роботи повністю відповідають 

меті та задачам дослідження. Зауважень, щодо оформлення автореферату та його 

змісту немає, і він повністю відповідає існуючим вимогам. 

В цілому дисертаційна робота та автореферат, написані літературною 

українською мовою, легко читаються і сприймається. 

 

Практичне значення дисертаційної роботи. 

 

 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 
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Черкаської районної ради м. Черкаси (довідка про впровадження № 188/01-13, від 

05.04 2021 р). 

 

 Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації. 

 

Дискусійними положеннями, а також такими, до яких є зауваження, можна 

вважати наступне. 

1. Автором визначено тільки теоретичне обґрунтування  розвитку 

державної політики інформатизації адміністративного управління, але не надано 

пропозицій щодо   практичного використання елементів інституційного підходу до 

інформатизації адміністративного управління на регіональному рівні. 

2. З тексту дисертаційного дослідження залишилося незрозумілим, що 

показав проведений аналіз сучасних концепцій інформатизації політико-

адміністративного управління.  

3. Залишилися не розкритими пропозиції автора щодо систематизації 

наукового підходу до загальної методології  розвитку державної політики у сфері 

інформатизації адміністративного управління. 

4. В авторефераті дисертаційного дослідження бракує статистичного 

матеріалу, хоча в дисертації він постійно використовується при здійсненні 

наукового порівняльного  аналізу. 

5. Дисертаційне дослідження позбавилось би тривіальних фактів, якби 

автор краще здійснив джерельний пошук. В тексті дисертаційного дослідження не 

достатньо приділено уваги аналізу основних наукових публікацій за темою 

дисертаційної роботи з використанням вітчизняних і іноземних джерел, переважно 

за останній період. Поза увагою автора залишилися зарубіжні теорії розвитку 

інформатизації адміністративного управління на регіональному рівні.  

 

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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Загальний висновок. 

 

Таким чином, слід зазначити, що дисертаційна робота Василенка Олександра 

Ігоровича – «Державна політика у сфері інформатизації адміністративного 

управління»,  відповідає вимогам МОН України, пунктів  9,10, 12 Порядку 

присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 

2013 року №567, а саме: є завершеною кваліфікаційною науковою працею, у якій 

отримано нові науково обґрунтовані результати в галузі науки державного 

управління, що розв’язують конкретну наукову проблему, а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата  наук з державного управління за 

спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.  

 

Офіційний опонент:  

 

викладач кафедри менеджменту, бізнесу 

 та професійних комунікацій 

Навчально-наукового інституту 

 “Каразінський банківський інститут ХНУ ім.В.Н. Каразіна 

” кандидат наук з державного управління                               О. І. ГРОМИКО  

 

 


