
/(о спеt(iалiзоватй 11чеиоi'радиД 41.884.f)4. 
Одесь1'.о.!n деr,.,н·што .. :, ~ ~ ·пi,•1с1н'ш11ету внутрiшш.х сппав МВС Yt<pai"u u. 

ВrДГ УК 

офiцiйного опонента - до1-стора юридичних наук, профе(:ора 
Гаран Ольги Но.110;.:н,и-1:ирiвни на дисертацiю 

Погребняк Олени Геннадii·вни 

«Адмiнiстративнi процедури державноi" peccтpaui'i 

шлюбiв та встановлення батькiвства», 
nодану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне пр<1ко i проuес; фiнансовс 
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Актуальнiсть теми дослiдження . 

~ С: сучосно!\r)' етаповi розвитку держави основопс, rю:;,:,лю,;и 12 ..... d .. ·, . 

с:11..~асногu реформування системи органiв публiчного ущ)авл>пiЯ ~ r-':·та'!очна 

гrобу .:юва i вnровадження сервjсноУ моделi вiдносин в ycix без ви~:::ят:-:У :/с.1::·?,:::· . 

.Jiя ., _ ьностi суб ' ектiв публiчного адмiнiстрування, наближення: оспшнiх до 

, ,с~~еб !Ю!щретноi" фiзичноi" або юридично1 особи, сутп:ве пiдвишенчл )ir:•,c·i 

обс1у:--овування громадян, спрощення та чiтке нормативне уреrу:-:-юванмя 
. . 

;:1з.:.ю:\12Н1 тн их адм1н1стративних процедур, затвердження оптима.J1h1.:rс -· • ,._., · 
.. . ~ .. . . . 

тг =rозу:мшого порядку реашзац11 адмш1стративних процедур за ,1or; ~,1\'Qr!.'}1.." 

-~ :··;· J-~111.:-1_:,,p, фс:Jм адмiнiстрування тощо. 11ублiчне a;1\!lt-H~'1L")\ ь~' 

д~р:,ка вi сг;рияе ро3витку та впровадженню демократичних цiнностей. •,оно 

СПРЯl\Ю~ю..-е •~r1 ;-:,щання Г!'.rбл iчних послуг 1 с: 01льш FJ пкр~~-т 11 ,, н; 

. . . 
грш. 1 ;;;_11янсы(r_,rп сустльства, н1ж державне управшнн$\. 

()1чiсю -~ rч:,iоритетн их сфер публiчного упрнвлiнн я. яка 111,ч·k,-,_,·,· ,: "" 

рефор.\туr:шншт та розвитку, е сфера юстицiУ, а саме реЕ:страцiя актiв ц1шi.11ьн()ГО 

стэ.~ту , ?.дже -; реалi'Заuiсю процедур у цiй сферi так чи iн а кшl' (НЭI"'' т'-· 1 111~. 

р';'Е:страцiя JJJ., нoty тощо) стикаеться кожен громадянин, що проживаЕ: в У 1,pait!i 

8 t ' yчctCHl ! /, \'M OBcl.X нормативнс урегуr~ювuння з<~ ~11эчсн 11 У 

аш11н!стрэ.т11вних npoш:r i.yr мае принципове значен н я. оскiлью1 1 1rакт~1 к<1 

peaГ!i,aцi'i процедур percтr:,c11Ji\° шлюбу та встановлення бат1,кiнr.тn{l н;~ 
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теперiшнiй ч ас (:_' достъ неоднозн ачною i не мае едино·i унi фiкац1 1·. Таки й с1а• 1 

реч ей призводить до правовоi" н с визначеностi , практичного nорушення норм 

пra Ra п1 зло1~живання ними . Наслiдком таки х порушень може бути ресстrац i , 

фiктивних шлюбiв та випадки усиновлення дi тей IНоземцями з метою 

отримання законних пiдстав перебування в Укра·iнi (с. ] 43 ). Механiзм /кс 

. . . . 
попередження таких порушень та Ух виявлення е вщсутюм, а вщповщних 

,1ргзнiв дсржавн о'i влади, якi мають забезпечити та лерев iрити закш-111i с, , 

тзких д i й , не надiлено необхiдними повноваженнями ( с. 20) . 

Актуальнi сть теми заrострюеться вирiшенням першочергових зав:"tань 

на шляху становления принципово новоi' сервiсноi· держави - це необхiднi сть 

пошуку i запровадження оптимап:ьного , дiевого й ефекти вного меха:~· .. \ 

адм~юстративноi' процедури щодо державно1 реестрацй актiв цивiльного 

стану. 

Сучаснi peaлii" зумовили появу нових пiдходiв до державно'i ресс rpauii" 
. . 

aJ--:ТlB ЦИВ!ЛЫ-ЮГО стану. 

У нayu i немае единого розумiння i визначення поняття адмш1стративн а 

пpoue,:rypa .. а тому ускладнено 'ix реалiзацiю у сферi державноi" percтpa1'1 'i 

ипю6 i в п1 встаr-ювлення батькiвства. Також, пiдсиmоеться актуальнiсть тe~' it 

в!:шивом iнформацiйнмх технологiй та автоматизованоi' системи управлiнн с; ,_.,1 

)'(.:i с;фери сусп iльного життя , а це обумовлюе необхiднiсть рефор~1: RaHr1· 

окремих iнститутiв адмiнiстративного права, зокрема публiчного управлi нн:я 

шо у першу чергу мае вира:ження у реформуванн i статусу та повнов.:1л,t." } • 

~ублi чних службовr1iв iз урак..уванням система управлiння якiстю , яка створенн 

в!,1п оьi;11ю до rл iл<:нс1.родноп) стандарту ISO 900 1 :2000. Ббзал среч нш.1 1.. : ,._ -

факт, що у про о есi i нтеrрацiУ Украi'ни до €.вросоюзу необх iдно рефор \t~·шп!! 

систему оога нi в управл i ння , а ефективним засобом для цього r заrтрона . t:-1\енн:. 

lистем:и уп равлiння якiстю в органах виконавчоi" влади в iдповiдно до в r1 1\Ю! 

) 1.Г ! У I\() 9001--200 1. Визн:ачен нi чинни ки ви ·:н-шчшоть 1 ·остру aк ry· t' ,,, ,' ' 1 

д исертацi"~" О.Г.Гlогреб няк, iT суттЕ·вс теоретичне i практичне зн ачения . 
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Дисертацiя виконана в межах тем науково-достдних дослiюи-

конструкторських робiт Одеського державного унiверситету внутрiшнiх справ 

цПрiоритетнi напрямки розвитку та реформування правоохоронних ор1,а~-нв r} 

умовах розгортання демократичних процесш у державш (державний 

реЕ'страцiйний номер О 116U006773); науково-дослщно1 теми кафедр11 

адмiнiстративного права та адмiнiстративного процесу «Забезпечення пран .i 

свобод людини в сучасних умовах адмiнiстративно-правовими зac(JC~ d \111,, 

(дсржавний реестрацiйний номер О\ l 4U00401 2) та вiдповiдаЕ' п.п. 2, 4. 5, 8 

Перелiку прiоритетних напрямiв наукового забезпечення дiяльностi орrанiв 

внутрiшнiх справ Украi·ни на перiод 20] 5-2019 рокiв.,_ затвердженого Наказом 

!\1ВС No 275 вiд 16.03.2015 р. 

Висновки, рекомендацii" та наукоВJ положения, викладею у дисе:лащ ! 

rрунтуються на використаннi сукупностi прийомiв i методiв наукпвогr, 

шзнання, обрання яки:х зумовлено визначеною метою та сформульоваН!:'1Аf!~ 

1адачами. Методологiчною основою дисертацii" е фiлософський дiа.пектичнv11 

пiдхiд до дослiджуваних явищ. Крiм того, авторкою умiло використано низку 

заrальнонаукових та спещальних методш досшдження, в тому чис.п 

а ~:с1 опогi чний , формально-логi чний, системно-структурний , порiвня-1 ьн нй 

стат~/Jстичний метод та метод контент-анашзу . Загалом, методи дослiдження t~ 

u, 1 .11:0.ч сучасними й обrрунтованими, що стало запорукою успн- 1' , l, t 

вирiшення поставле!-fих дисертанткою завдань. 

Виходячи? актуальностi теми дисертацiУ цiлком точно i правильно визш· l r ~·· • 

оЬ'ект, предмет дослiдження . чiтко окреслено його мету i завдання. 

,'vkт0;-r-, дис~р·1 с шйного дослiдження визнано здiйснення reQp,: '!' · , _ 

мето,полопчного та органiзацiйно-ттравового анашзу адмiнiстративних 

процедур державнс,У реЕ:страцi'i шлюбу та встановленi батькiвства 9J ; 

1 ! 1снп уту адм1юстративного права ; анал~з стану i·x нормативного 

рсг11люва~ 1 ня та визначсння основних напрямюв удосконалсння чи нт-1() 1 с 

законодавства про адмiнiстративнi процедури, а також практики йо~ о 

реалiзацii' з урахуванням зарубiжного досвiду(с.22). 



Змiст роботи, умотивованiсrь, достовiрнiсть та нау1,ова новизна 

1юложснь, висновкiв i рекомендацiй, сформульованих в нiй 

Ви ходячи з rюставленоi· мети i завдань дослiдження , а також з логi ки 

пикладення матерiалу дисертацiя складаеться з анотацi i', трьох роздiлiв. що 

о:-;:оллюють дев'ять пiдроздiлiв , висJ-ювкiв, списку використаних джерел 

;J.0,1lJTIOB. 

Архiтектонiка роботи повнiстю вiдповiдае меТI 1 завданням достдження 

що дозволило авторцi послiдовно розrлянути всi визначенi питання в межа',: 

обраноi· теми. У вступi обгрунтовуеться актуальнkть теми дослiдження 

ст\ 111н1., ·1-1 наук01ю1 розробленостi, визначаються об'Е:кт, предмет, r,1 e ~ 1 

завдання роботи , П методолоriчна основа, а також основнi положения, що 

виносяться на захист, пiдкреслюеться наукова новизна та практичне
 значею.;51 

отриманих результатiв дослiдження. 

У першому роздi лi дисертацi!" досшджуються загальн~ питання те''' 

зс-крема поняття, сутюсть, правову природу, iсторiографiю державно·~' 

ресстрацii' актiв цивiльноrо стану ( с.32 - 51) та особливостей функцiонуваrн 1 <;J 

орган i в державно'i реестрацi'i актiв цивiльного стану (с.63-89 ). 

Другий роздiл дисертRцi'i присвячений ашшiзу процедурних проваджечь ь
 

дiяльностi оргашв державноi· реестрацi'i цившьноrо стану . В ньо\~У 

дослiджуr0ться питання теоретичного визначення поняття адмiнiстративних 

процедур i практичноi· реалiзацi'i процедур державноi' реестрацii' шлюб:,, ·, ,1 

встановлення батькiвства ( с . 90-1 90). Заслуговуе на увагу авторське визначення 

rюн:я.т ! я <<аюлiнiстратиьна процедура реестрацii' актiв цившьноrо стан),\ >1 "

встановлену законодавством сукупнiсть послiдовно вчинюваних ()рrаню111 

державно'i реестрацi'i актiв цивiльного стану процедурних дiй i з розrляд,· ·~: , 

JJирiшення адмiнiстративноrо звернення, результатом якоrо Е' прийнятт~ 

:1.11мiнiстрати вtюrо акти, яким встановлюються , змiнюються чи 11рип иняю l'~1.· ч 

права та обов'язки суб'ект i в звернення щодо реалiзацi1· адмiнiстративно·, 

процедури( с. 11 1 );. 
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Третjй роздiл е бiльш прикладним та спрямов
аний на вир1шення питання 

як им чином мае вjдбуватись удосконалення процедур ре
сстрац i·1 шлюбi в та 

встановлення батькiвства( c. l 90-225). Третiй роздj л «Напрями удосконалення 

процедур державно"~' ресстрацii' шшобiв та встановлення батькiвства» 

присвячсний дослiдженню практики р
еалjзацi i' процедур ресстрацii' шлюбiв i 

встановлення батькiвства в зарубiжних краУнах та можливост1 йоrо 

впровадження в Украi"н i. 

Достовiрнiсть результатiв дослщження знаходить шдтвердження "iхньою 

на_,,- ковою апробацiсю на семи науково-практичних конференнiях. Основнi 

положення i висновки, сформульованi в дисертацiйному до
слiдженнi , знайшли 

вiдображення у п ' ятнадцяти наукових публiкацiях, з яких п 'ять опублiкованi у 
. . 

фахових виданнях, одна - у зарубiжному науковому виданш, дв~ - у 

пубаli цистичних виданнях ( с . 7-9). 

Загалом, дисертацiя , яка виконана у формi спещальн
о шдготовленого 

рукопису, i автореферат, що вiдображас найбiльш суттсвi i принuиповi 

положения дисертацii", становлять цiлiсне i професiйно оформ
лене дослiдження 

широкого кола взасмопов 'язаних
 наукових проблем щодо сутностi

 теоретичних. 

нормативних 1 прикладних аспект1в реалiзацii' адмш1стративних процедур 

державноi' ресстрацii" шmобу та встановлення батькiвств
а . 

Наукова новизна основних положень та висновкiв дисертацн поляrаf.' 

t-:асамперед у тому, що дана дисер
тацiя е першим в незалежнiй Украi'нi 

uiлiснн;-..1 

i комплексним монограф i чним дослiдженням комплексному дослiдженню 

теоретичних . нормативних i прикладних аспектiв реалiзацii" адм iнiстрапшннх 

процедур державно"~" ресстрацi ·1 шлюбу та встановлення батькiвства в У i-:pa·1н i . 

Авторкою було розроблено сучасну концепцiю адмiнi стративних процедур 

;;ер :,канно·1 рссстра цi'~' шлюбiв та встановлення батькiвства на пiдставi 

узагальнсн н я i нсебiчно rо розrляду lfаукових праць лровiдних украi·нс
ьких та 

1а рубiжних вчен и х, ус 11 i ш но·1 демонстрацi ·i характерно·i особливостi власних 

напрацювань , що вiдрi з н яють "(i роботу вiд наукових доробкiв iнших 

досл iдник i в, а це i визначас наукову новизну отрима
них результатiв . 
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Також, наукова ноRизна правового дослiдження проблем адмiн iстрати ннj,1х 

проuедур державно·~ реестрацii" шлюбiв та встановлення батькiвства, якi 

обумовлен i висвiтлевням новiтнiх тенденцiй rюбудови сучасних тсоретични .' ; 

нормативних трансформацiй у сферi адмiнiстративних процедур державно·~" 

ре<::страц11 шлюбi в та встановлення батькiвства, процесуальна форма яких 

впзначена м1жнародними, зокрем а, Е.:вропейськими стандартами належно'~" 

правово·i процедури. 

Наукове i практичне значения одержаних результатiв полягас у тому. шо 

сфор:1,1уnьованi в роботi положения , висновки i рекомендацП можуть бути 

:ЗНКСj)Истанi при вдосконаленнi адмiнiстративного законодавства Украi"ни . 

науково-досл iдниuькiй роботi . у правозастосовнiй сферi, а також у навчально\н 

процес 1 при викладеннi навчальних дисциплш «Адмiнiстративне прё~t--· 

Украi·ни» , «С iмейне право» та iнших спорiднених 

Змiст дисертацii' в цiлому характеризуеться досить високим теорети-- ,;Li \~ · 

науково-методолопчним ршнем вир1шення поставлених завдань. Чiтко 

вирал(е!--i!'!Й теоретичний шдхщ, зокрема вдало розробленi деф: ;;и.· 

к,1асифiкаuii' критер11 дозволили автору аргументовано визначити впасну 

позищю щодо багатьох дискусiйних проблем реалiзацii' адм1юстративm-,'

лроцедур державноi' peecтpauii' шлюбiв та встановлення батькiвства. 

До перелiку позитивних якостей дисертацii', безумовно , слiд вiднес 1. • 1;_ 

що в нiй автор вперше в ниуцi адмш1стративного права охарактер1вовано 

процедуру реестрацii" шлюбу та встановлення батькiвства у контекстi С\ '· : 

законодавчих реалiй, а також iз урахуванням зарубiжноrо досвiду. Дос1i ,111 в1ш1 

се\1антику катеrоriй 1<адмiн iстративна процедура»( с.100, 1 1 1, 1 g~ ), ,\ :tL't1 ж:1;.:,~,

pecC'rpaцiя» , «органи уповноваженi на здiйснення функцiй ресстрац11 нклв 

uившьноrо стану>> (с . 50 , 63, 77, 84, 87), «органи державно'i реестраu1 ! актш 

uиrзi льного стану»( с . 65-74 ), дисертант приходить до висновку, що 

aд rv,-i нiстративнi лос;луrи ресс·1 рацi ·1 актiв цивiльноt'О стан: f' iнс 1 РТ · \ 

адмiн iстративного права ( с . 39). До ознак i нституту державно"i ресстрацй а1(1 iв 

цивiльного стану, можливо вiднести офjцiйне визнання i пiдтверджснн:.1 
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державою вини к нсння , обмеження, змiни або припинення 
. . 

ВlДПОВ\ДНИ .У. 

. . 
юридич.но значущих обстави11, що су 11роводжусться внесенням вщповщного 

запнсу до ви1на ченого 1аконом Державного реестру iнформацiйноi" системи 

вiдомостей , достовiрнiсть яких гарантус держава, зокрема шляхом 1) 

nроцедурi державно·i ресстрацi'i п ередбачено"~· та визначено"i на законодавчому 

рiвн i: 2) державнiй ресстрацi'i, яка мае правостворююче або правоприпиняюче 

·шачення, оскiльки вона засвiдчус факт виникнення або припинення юридично 

значущих для вiдповiдних правовiдносин обставин; 3) завдяки закрiпленю 

публiч.ного характеру за державною ресстрацiю актiв цивiльного стану . На 

основi даного поняття автором визначено адмiнiстративнi процедури як 

складова адмiн i стративного процесу ( с.90 - 108) . Цiлком виваженим виглядае (f 

твердження автора про необхiднiсть законодавчого удосконалення процедур 

реестрацi'i шлюбiв та «встановлення батькiвства», за рахунок внесення 

вiдповiдних змiн до Закону Украi:ни «По державну ресстрацiю актiв цивiльного 

стану,) (с .5 0 , 51 ) та запровадження елементiв дiджиталiзацi1 у проuепуо"· 

ресстрацii" шлюбiв та «встановлення батькiвства». 

Крiм того , вважаемо , що iстотноi: уваги i пiдтримки заслуговують настуm-Е 

висновки i пропозицй автора: 

- Проведено iсторiографiю державноУ реестрацi·i актiв цившьного стану тз 

виокремлено три перiоди становлення державноУ ресстрацi"i актiв цивiльного с1ан,:. 

1окрема перiод ки·iвськоJ° Pyci, перiод Украi·нсько1 Радянсько"i Соцiалiстично·i 

Республiки та перiод становления незалежностi Украi:ни( с. 32-51 , 229). Доведен (). 

шо державна реестрацiя актi в цивiльного стану здiйснюсться з метою 

забезпечення реал iзацй прав фi зично"i особи та офiцiйного внзнання 

11iдтвердження державою серед iншо го фактiв народження фiзично"i особи та "i""i 

походження , шлюбу , смертi , з якими nов ' язано виникнення. 3м1н;1 га 

припинення певних п равови х вiдносин м iж фiзичними особами та державою. 

Дер,кавна ресстрацiя акта 1(ивiлыюго стану здiйснюсться шляхом складан ня 

актов.их запис i в цивiльного стану в електронному виrлядi в Державному ресстрi 

актiв цивiльного стану громадян та на паперових носiях у присутност i заявника 
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На п iдставi с кладеного с1ктово,·() 1аnису цивiльноrо стану у повнiй вjдповi.'П-!()1..:1 i 

JIO н ьоrо видаеться св iдоцтво про державну реестрацiю акта цивiльного стану. 

Тзкиf1 ,1.окумент уповноважений видати спецiаль11ий державний орган - орган 

реестр,н.1. i't' актiв цив iльноrо стану(с . 229 ). 

- Грунтовне дослiдже:ння системи орrаюв, що уповноваженi на 

здiйснення функцiй реестрацi"i актi в цивiльного стану: 1) центральний орган 

виконавчоi' влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi державно·i реrстшн1 i·; 

з ктi в цивiльного стану - Мiнiстерство юстицiУ Укра'iни ; 2) вiддiли державно·i 

реестрацii' актiв цивiльного стану Головного управлiння юстицi'i МiнiстсрствR 

юсти1J:i'i Укра'iни в Автономнiй Республ iцi Крим, головних уnравлiнь юстицii' в 

областях. мiстах Кисвi та Севастополi, районних, районних у w.icтax. м iс ьюр, 

t ~1сi ст обласного значения), мiськрайонних управлiнь юстицi"i; 3) виконавчi 

vрrа н:и с iльських, селищних i мiських (крiм мiст обласног о значения) рад: 41 

иечтри надання: адмiнiстративних послуг ; 5) дипломатичнi представни цт8-1 та 

консульськi установи Украi·ни за кордоном (с . 50 ,63 ,65 -74, 84 , 87.89.2301. 

Дослiджено поняття «адмiнiстративнi процедури» з ypnxy взннл.\. 

законодаgчих перетворень та практики зарубiжних кра'iн та запропоновано 

а вторське визначення понятгя «адмiнiстративна процедура peecтpaui'i ar--:'t: к 

uивiльного стану>> як встановле1-t-у законодавством сукупнiсть послiдовно 

вчинюваних органаJ\IИ державноi' реестрацii' актш цившьного с11н ,. 

проuедурних дiй iз розгляду та вирiшення адмiнiстративноrо звернення . 

результатом якого е прийнятгя адмi нiстративного акта, яким встановлюю,ься. 

-:1 ,,1 i нюються чи припиняються права та обов ' язки суб' ектiв звернення щодо 

p~a.1 1iзa uiY эдмiнiстративноi' процедури(с. 23 l) . Окрiм того. введено IIO!f\ 

«сфера реестрацi i. актiв цивiльного стану» та «реал iзацiя адмiнiстративш-1, 

пооuедур» , 

Проаналiзовано процедуру реестрацi i' шлюбу та встановлення 

бап,к i вства у контекстi сучасних законодавчих реалiй , а також i·~ урахунанню.1 

зарубiжного досвiду ( с. 13 7, 140- 14 7, 14 7-1 49, 19 t -205 ). Зокрема. 

проанал i зовано процедуру державно'i реестрацй шлюбу, визначено l i 
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особливостi та проблематику, а також запропоновано на законодавчому рiвнi 

передбачитн чiткий перелiк ви11адкiв, коли дострокова реестрацiя шлюбу с 

неможливою(_ .с.142, 145, 146). Це можуть бути ситуац i ·i, коли один з rюдружжя 

виступаЕ: проти достроково·i ресстрацiОi, хоча iнший бажас 'ii здiйснити, пiд час 

укладення шлюбу громадянина Украi'ни з iноземцем , коли шлюб укладаеться 

неповнолiтнi ми або один iз наречених е неповнолiтнiм тощо. Закордонний 

досвiд у питаннях державноi' ресстрацii' шлюбу дозволив зробити висновок 

щодо ттрактич.ноi" реал iзацii" питань удосконалення процедур реестрацi1· актiв 

цившьного стану , а також дае можливi сть iнтегрування та yнi фiкэ.ui'i 

адм1юстративного законодавства Украi'ни iз законодавством €вропи . 

Наголошуеться на необхiдностi нормативного передбачення юридичнп'i 

вiдповiдальност i за укладання фiктивних шлюбiв . Так, для осiб , якi рееструнпь 

шлюб або встановлюють батькiвство з метою сво6 легалiзацi'i на теритооii 

Украi'ни. необхiдно передбачити адмiнiстративну вiдповiдальн~сть у виглядi 

uпрафу. з посл iдуючою забороною в''iзду на територiю Украi·ни { с. 18 0 ). 

Визначено , що встановлення батькiвства за своЕ:ю сутюстю - це 

процедура, яка дозволяЕ: встановити спорiднений та, як наслiдок, юридични}f 

зв' язок мiж чоловiком та дитиною . Встановлено, що необхiдно розрiзюп и 

проuедури щодо «встановлення батькiвства» та «оспорю!:3ання батьк iвстF'1'• 

Оскiльки у першому випадку особу батька ще слiд встановити , а в друrочу - у 

дитини вже с запис у свiдоцтвi про батька, але € iнший чоловiк, який вважаr 

себе батькам дитини або, навпаки - не вважае. На основi здiйсненого 

досшдження з'ясовано , що в Украi'нi 
. . . 

адм1шстративю процедур и ШС' 'lС' 

peccтpaui·i шлюбу та встановлення батькiвства е недосконалнr-.ш га н ~ 

вi дповiдають стандартам €вропейського союзу . Тому, законодавчпй ро·1виток 

та удосконалення адмiнiстративних процедур щодо ресстрацi'i W ;1юбу 1а 

встановлення батькiвства, коли однiею iз сторiн е iноземний громадянин , Е. 

гос,:.рою необх iднiстю сьогодення та вимогою евроiнтеграцiй них процеl-lВ в 

Укра·iн i (с. 1 43 , 145). 
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- Всебiчно проаналiзовыю поняття «адмiнiстративнi процедури»( с -Н>. 9 (1-

108): 

- Дослiджено стадii" адмiнiстративних процедур , що виражають стадiйнiсл:> 

процедур державно"i реЕ:страцii" актiв цивiльного стану, серед яких: стадiя вiдкриття 

адмiн iстративного nровадження; стадiя пiдготовки справи до розгляду: стал iя 

рvJГ.'1яду та вирiшення справи; стадiя пiдготовки та оформления адмiнiстративного 

,11,,. тJ. стадiя адмiнiстративноrо оскарження; стадiя виконання адмiнiстративного 

а кта(с . 124- 137 . 234). Також, доведено , що виокремлення стадiй адмiнiстративних 

процедур 11,ержавно"i ресстрацi1 актiв цивiльного стану дозволяЕ: визначити порядок 

реалiзац1i· процедур реЕ:страцii", зрозумiлий для всiх учасникiв процедури , а також 

ро'3межу€ строки та встановлюе часовi рамки виконання необхiдних дiй . 

Значна увага придiлена з' ясуванню особливостей юридично·1 

вiдповiдальностi працiвникiв органiв ресстрацii" актiв цивiльного стану як 

суб ' Е'ктiв реалiзапй процедур державноi" реЕ:страцi1 актiв цивiльного стану. 

Охарактеризовано дисципшнарну, матер1альну, адм1юстративну та 

к~.:--и \t iнальну вiдповiдальнiсть працiвникiв органiв реЕ:страцii" актiв цивiлыюго 

ст2.ну( с . J 58- 190). 

- Запропонованi змiни та доповнення до чинного законодавства в часr мri 

процедурних проваджень державно1 реестрацi1 шлюбiв та встановлення 

5атькiвства, а також окремi доповнення адмiнiстративних процедур дер)h.<.ш ,•~) · 

peecтl)a.Цii" шлюбу та встановлення батькiвства за участi iноземцiв(с. 236.237). 

- Проаналiзовано адr-лiнiстративнi провадження реЕ:страцй шлюб: 1 .. , 

ьс.:п1 новлення батькiвства на прикладi зарубiжних кра"iн , зокрема: Велико·i 

1 ; р1,1 1 анi ·1· . Фpaнu ii" . Нiмеччини. США , lтaлii", Турецько·i ресnублiки , ь~:н~1 i·1. 

А rзстралii", краi·н центральноi' Aзi'i, а також окремих пострадянськнх краi"н. 

З акорлонний досвiд у зазначених питаннях дозволив зробити висновок щодо 

п оакти чно·i реалiзацii' питанъ удосконалення процедур реЕ:страц11 актш 

uи вшьного стану, а 1акож даЕ' можлив1сть 11-пегрування та ун iф i1'ш тi t' 

адмiнiстративного законодавства Укра'iни iз законодавством €вропи ( с.i91 -205 

235). 
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Означенi позити внi моменти свiдчать про чiтку орi ентацiю дисер1ш-р·а на 

аир iшення конкретних адмiнiстративно-правови х проблем , намагання подолати 

нvяRнi нсдол iки , проrалини i колi з i·1 чинного законодавства УкраУни 1а рах:нок 

удосконалення процедур ресстрац11 шлюбiв та встановлення батькiвства 

(c.20(-2 l 9. 225 -.226). 

Дискусiйнi положения та зауваження до змiсту дисертацii' 

Опнак, як i при дослiдженн i бу дь-якоУ складно1· i ново"~" теоре1 ично·1· 

проблеми. в зазначен iй дисертацi"i мiститься чимало спiрних, неузгоджених i не 

зовсiм обrрунтованих положень, якi можуть стати пiдrрунтям науково·i дискусi·~" 

i папрямами подальшо·i розробки даноi" проблеми . 

1. i'-1..втором на с . 26 дисертацi1, та на с.5 автореферату зазначено. шо ни, 1 

уперше запропоновано визначення реалiзацiя адмiнiстративних процедур хоча 

як ло тексту роботи наводиться ряд вже iснуючих визначень цьоrо поняття. 

Погребус пояснення, в чому саме вбачаеться наукова новизна авторс ышi--'

визначення . 

~- На сторiнцi 42 автор зверта€ увагу на категорiю ресстрацiйного режк\1у 

та посиласться на роботи О .В. Кузьменко та Т.О. Гурiя, в той же qac. у 

посиланнях на лпературу (с . 252) зазначено, що це напрацювання О В 

К:,-; зьменко та Т.О . Гуржiя . Мабуть, це технiчна помилка. 

:1. У пiдроздiлi J .1 . автор акценту€ увагу на проектi Закону Украi"ни ,, 11pL) 

адмiнiстративну процедуру» 2018 р . No 9456, та зазнача Е', що законопроект Ht' 

було прийнято в установленому порядку, але саме цей акт залишаеться СНfНИ~\ 

проектом, що мае чiтку спрямованiсть на реалiзацiю положень Конституu i i" 

Укра·~'н 11 1 r1.одо ypci :. л 1ованш1 баrатоманiтних вiдносин мiж органами в111-,:t1на:.{' 

влади та органами мicueвoro самоврядування , "ix посадови ми особами та 

iн шими суG' сктами. якi ;1rювноважен i здiйснювати владнi управл i нсь"i фу H1'Jti'i 

п, (Г, iзичн и ми i юридичними особами щодо розгляду ·,х справ , прийняття 

;•_,Jм i r1ir.;·1 p,t1 ин1ю10 акта та йоrо виконання(с. 51 ). 

В той же час , на сторiнцi 103, автор зазнача€, що «адмiнiстрати вна 

процедура» мае майже нормативне пiдrрунтя . Так , нормати вне низнач1.•1 rн~ 
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аю.1i нiстратив1Iа процедура, у свiй час , знайшла у проектi Адмiн i стратиыю

пропсдурного кодексу No 1 14 72 вiд 3 грудня 20 12 р. 

1розу\ 1 i ло. викликами сьоrодення с унiфiкацiя найбiльш отттимаш,ю1м 

способом вiдносин м iж органами виконавчоi' влади та органами м1сцевого 

саl\fоврядування. Ух ттосадовими особами i iншими суб'ектами, якi уповнонаженi 

здiйснювати владнi управлiнськi функцii', та фiзичними i юридичними особами 

що,ю розrляду ·," справ, прийняття адмiнiстративноrо акта та його виконе1ння 

То~1у. потребус додатковоrо роз'яснення позицiя автора щодо можливих шляхiв 

вирiшення даноi· ситуацi'i. 

-+. За статистикою, 20% дiтей народжуються жiнками , не одруженимн 

,:.l(>(iровi.1н,не -ви1шшю1 батькiвства не завжди мае мiсце . Нерjдкi випадки . !({\ П " 

с, :::гьк<-1 дитини. народженоi" поза шлюбом, вiдмовляеться подати заяву про 

petcтpauiю батькiвства. Тому, виникае питания два питання . 

Перше. Як i можливi варjанти вирiшення зазначеноi' проблеми для ·1а ', и._, 

iг-Еересiв дитини передбаченi нормами чинного законодавства? 

Друге. Що виступае правовим пiдrрунтям для здiйснення державно t 

ресстрацii. дитини . народжено1 поза шлюбом i коли батько вiдмовляЕ:ться подати 

зэ.яву Гiuo реЕ:страuiю батькiвства? 

5. На сторiнцi 156 дисертацii", автор зазначае, що аналiз судовоi" практики 

свiдчить про факти не достатнього правового врегульовано питання щс)_(~) 

уошовлен ня дитини чи встановлення батькiвства iноземцем, який перебуваr у 

шлюбi 1 матiр'ю дитини . Зазначаючи , що справи були розглянут~ у су_ , t '\ 

р i ~н их регiонiв У кра'iни (f вано-Франкiвськ, Днiпро , Одеса). 

Вважаеп,ся , що це :вердження носить здебiльшоrо цеклар.:п ~ ! н н · 

характер . Хоча, автору було б доцiльно пiдсилити цю nозицiю посиланням на 

rюнкретнi судовi рiшення та висвiтлити сво'i пропозицiю по можливилr 

ruл;;хам усунення зазначсних недолiкiв законодавства. Робота вiд цього тiльки 

l~lf! 1'Э.l ~ 1 

'3азначен i зауваження j побажання е певною мiрою дискусiйними I не 

вnливають на заrальну позитивну оцiнку дисертацiйно1· роботи ПоrребнSJк 
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Олени Геннадi't'вн!f. з :-,. 1:.1ю · 11, на ме1 i акцснтува ги у вагу автор к и 11а п1<·ис \tщ' 

,.1 111:: 1,у с i йних "юментах. 

Отжс, д11ссргацiя О . Г.Погреб 11 як «Адмiнiсгратив11i проuе;1ури лср·,канно·1· 

рсЕстрацi ·1 шлюбiв та встановлення батьк i вства», подана на здобутгя науковоr ·о 

С Т) пеня кандндата юридичних наук , с завершеним монографiчним 

досл iдженням, у якому повно i всебiчно вирiшенi поставлен i задачi, що мають 

~11з1 1Е'r1ня для ттодальшо1 о ро'3витку науки адмiнiстrативного пра:1а 

аю.11н1стративного законодавства. 

Таю1J\1 чиноJ\1 , днсертаui йне досл iдження «Адмiнiстративнi проце,1ури 

державноi' ресстрацi '~' шлюбiв та встановлення батькiвства» шдготовлево 

вi,.J,повiдно вимогам до дисер1 ацiйних робiт, а 'ii автор - Погребню, 0:1e:J"' 

Г;:-ннадii'вна - згiдно п.9 , 11 та 13 Порядку присудження наукових ступенш. 

затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни вiд 24 липня 20 i 3 11. No 

~r-:, - заслуго вус присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук З! 

иrеuiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне право i процес; фiнансове праР<У 

i:;-;с_;юрыацiйне право. 
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