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юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне право i 

процес; фiнансове право; iнформацiйне право 

Актуальнiсть теми дисертацii. Проведення реформ , у тому числ i й 

адмiнiстративноi', спрямованих на шдвищення ефективностi публiчного 
. . . 

управшння та змщнення дов1ри населения до державних оргаюв, неможливе 

без реформування адмiнiстративного законодавства. Саме тому на часi питання 

про вдосконаления нормативного регулювания адмiнiстративних процедур. яке 

неможливе без з' ясувания i'x понятгя, особливостей та видiв, розумiния i'x 

сутностi, змiсту i призначення Окрiм того, основоположними задачам.и 

сучасного реформувания публiчно'i адмiнiстрацii' е остаточна побудова i 

впроваджения сервiсноi' моделi вiдносин у всiх без винятку сферах дiяльностi 

суб' ектiв публiчного адмш1струвания, наближения останюх до потреб 

конкретноi' фiзичноi' або юридичноi' особи, сутгеве пiдвищення якост1 

обслуговування населения, 
. . 

спрощення рвноманпних адмш1стративних 

процедур за допомогою iнновацiйних форм адмiнiстрування тощо. Серед таких 

сфер особливе мiсце вiдводиться державнiй реестрацi'i актiв цивiльного стану. 

У свою чергу, серед таких процедур, варто виокремити процедури державно'i 

реестрацi'i шлюбу та встановления батькiвства. Наукове вивчення та практична 

реалiзацiя зазначених адмiнiстративних процедур мае принципове значения , 

адже процедури реестрацii' шлюбу та встановлення батькiвства сьогоднi е 

досить неоднозначними та не мають едино·1 нормативно'i унiфiкацi'i. Та.кий стан 

речей призводить до правово'i невизначеностi а та.кож можливого порушення 
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прав, свобод та законних iнтересi в rромадян . Насл iдком таких порушень може 

бути , зокрема, реЕ:страцiя фiктивних шлюбi в та випадки усиновлення дiтей 

iноземцями з метою отримання законних пiдстав перебування в Укра'iн i . 

У свою черrу , механiзму попередження та виявлення таких порушень в Укра'iн i 

вiдсутнiй . 

Очевидно, що укра1нське законодавство щодо реrулювання 

адм1юстративних процедур державноi' реЕ:страцii' шлюбiв та встановлення 

батькiвства повинно удосконалюватися неrайно та вводитися юридична 

вiдповiдальнiсть працiвникiв органiв реЕ:страцiУ актiв цивiльного стану за 

порушення процедури реЕ:страцii' шлюбiв та встановлення батькiвства. 3 огляду 

на зазначене, здiйснене О.Г. Погребняк дисертацiйне дослщження € 

актуальним, свосчасним i корисним як з теоретичноi', так i з практичноi' точок 

зору. 

Актуальнiсть теми дисертацii' Олени Погребняк шдтверджусться також 

тим, що обраний напрямок дослiдження базусться на вiдповiдних державних 

програмах. Бона с складовою частиною теми наукових дослiджень Одеського 

державного унiверситету внутрiшнiх справ «Прiоритетнi напрямки розвитку та 

реформування правоохоронних органiв в умовах розгортання демократичних 

процесiв у державi» (державний реЕ:страцiйний номер 0l 16U006773) та 

складовою частиною науково-дослiдноi' теми кафедри адмiнiстративного права 

та адмiнiстративного процесу «Забезпечення прав i свобод людини в сучасних 

умовах адмiнiстративно-правовими засобами» (державний ресстрацiйний номер 

0114U004012). 

Ступiнь обrрунтованостi та достовiрностi наукових положень, 

висновкiв i рекомендацiй, сформульованих у дисертацii. Аналiзуючи змiст 

роботи, можна дiйти висновку, що проведене дослiдження с самостiйним, 

творчим, цiлiсним та актуальним. Дисертацiя характеризусться системним 

шдходом до предмету дослiдження . Визначенi в роботi задачi дослiдження 

вiдповiдають його загальнiй мет1 , яка полягас у характеристищ 

теоретико-правового та практичного механiзму процедур державноi· ресстрацii' 
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шлюбу та встановлення батькiвства, як iнституту адмiнiстративного права. 

А також наданнi пропозицiй щодо у досконалення чинного законодавства iз 

урахуванням зарубiжного досвiду. 

Окреслена мета, а також поставленi для П реалiзацii" задачi, визначити 

структуру роботи, яка с цiлком логiчною, виваженою i такою, що охоплюс 

найбiльш важливi аспекти дослiдження. Дисертацiя мiстить три роздiли, мае 

досить логiчний та зрозумiлий вступ, висновки мають практичну цiннiсть, 

опрацьовано значну кiлькiсть нормативноi" та спецiалiзованоI лiтератури, с 

додатки, що практично демонструють особливостi проведеного дослiдження. 

Перший роздiл дисертацiйного досшдження присвячено 

теоретико-правовим основам функцiонування органiв державноi" ресстрацii" 

актiв цивiльного стану. У роздiлi дослiджено поняття, сутнiсть, правову 

природу, iсторiографiю державноi" ресстрацii" актiв цивiльного стану та 

особливостей функцiонування органiв державноi" ресстрацii" актiв цивiльного 

стану. 

Другий роздiл присвячено процедурним провадженням в дiяльностi 

органiв д1ержавноi" ресстрацiI актiв цивiльного стану. З'ясовано поняття та мiсце 

процедур державноI ресстрацii" акпв цившьного стану в систем~ 

адмiнiстративного процесу, визначено особливостi процедурного провадження 

державноi" ресстрацii" шлюбу та встановлення батькiвства. 

Третiй роздiл присвячений дослiдженню практики реалiзацii" процедур 

ресстрацiI шлюбiв i встановлення батькiвства в зарубiжних краi"нах та 

можливостi його впровадження в Украiнi . 

Пiд час дослiдження було використано широкий спектр як 

загальнонаукових. Фiлософських, так i спецiальнонаукових методiв, що були 

обранi iз урахуванням поставленоI мети . Визначених задач. Об'скта та 

предмета дослiдження, а саме: системний, спостереження, опис, моделювання, 

формально-логiчне узагальнення та порiвняльний. Yci зазначею методи 

дисертантка застосовус у взасмозв 'язку та взасмодii". 

Авторка використовус науковi працi з державноi· служби, адмiнiстративного 
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та цившьного права, державного управшння . Нормативне пiдrрунтя роботи 

становлять Конституцiя та закони Украi"ни , а також iншi нормативно-правовi акти, 

що м1стять особливостi реалiзацii" процедур ресстрацii" шлюбу та встановлення 

батькiвства. 

Емпiричну основу дисертацii. становлять узаrальнення Мiнiстерства 

юстицii' Украi'ни щодо державноi· ресстрацii' актiв цивiльного стану, статистичнi 

данi Державноi" мiграцiйноi' служби Украi'ни з питань розгляду та вирiшення 

справ щодо процедурних проваджень за участю iноземцiв, а також судова 

практика щодо розгляду справ про встановлення батькiвства. Наведене свiдчить 

про обгрунтовнiсть положень, висновкiв та рекомендацiй викладених в 

дисертацii' О.Г. Погребняк. 

Наукова новизна I практична значущ1сть одержаних результат1в. 

Варто звернути увагу, що у дисертацiйному дослiдженнi порушенi не 

розробленi ранiше науковi i практичнi завдання, розв' язання яких дало змогу 

отримати щкав1 результати та сформулювати низку цiкавих та корисних 

пропозицiй. 

Дисертанткою уперше: систематизовано iсторiографiю державноi" ресстрацii' 

актiв цивiльного стану та виокремлено основнi перiоди становлення державноi' 

ре€страцп актiв цивiльного стану, зокрема перiод Кювськоi' Pyci, перiод Украi"нськоi" 

Радянськоi' Соцiалiстичноi' Республiки та перiод становлення незалежностi Украi'ни ; 

запропоновано авторське визначення поняття «адмш1стративна процедура 

ресстрацi1 актiв цивiльного стану» як встановлену законодавством сукупнiсть 

послiдовно вчинюваних органами державно1 ресстрацii' актiв цивiльного стану 

процедурних дiй iз розгляду та вирiшення адмiнiстративного звернення . 

результатом якого с прийняття адмiнiстративного акта, яким встановлюються, 

змiнюються чи припиняються права та обов'язки суб'сктiв звернення щодо 

реалiзацii' адмiнiстративноi" процедури; охарактеризовано процедуру ресстрацii. 

шлюбу та встановлення батькiвства у контекстi сучасних законодавчих реалiй а 

також iз урахуванням зарубiжного досвiду ; визначено поняття «сфера 

ресстрацii" актiв цивiльного стану» та «реалiзацiя адмiнiстративних процедур» , 
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зокрема сферою ресстрацi'i актiв цивiл ьного стану визначено систему правових 

та iнституцiйно-органiзацiйних засад, що визначають порядок 

адмiнiстративного провадження щодо державно'i ресстрацi'i актiв цившьного 

стану, у той же час пiд реалiзацiею адмiнiстративноi' процедури необхiдно 

розумiти дотримання, виконання, використання та застосування процедурних 

дiй, що направленi на розгляд та вирiшення адмiнiстративноi· справи; також 

обrрунтовано, що адмiнiстративнi процедури державноi" ресстрацii" шлюбiв та 

встановлення батькiвства за участю iноземцiв мають принциповi особливостi 

щодо порядку реестрацii" а також наявностi фактичних даних та мають бути 
. . 

законодавчо закршлею . 

Цiкавими видаються думки авторки стосовно удосконалення : понятгя 

«адм1юстративю процедури» з урахуванням законодавчих перетворень та 

практики зарубiжних краi"н та встановлено, що адмiнiстративна процедура - це 

визначена законом сукупнiсть послiдовно здiйснюваних уповноваженим на те 

органом процедурних дiй iз розгляду та вирiшення конкретноУ справи, а також 

прийнятгя вiдповiдного адмiнiстративного акта, який встановлюс, змiнюс або 

припиняе права та обов'язки суб'ектiв реалiзацiУ процедури; пiдходiв щодо 

систематизацн органiв державноУ реестрацiУ актiв цивiльного стану та 

з' ясування Ух повноваження у сферi реестрацiУ актiв цивiльного стану, 

визначення щодо того, що виконавчi органи сiльських, селищних, мiських (крiм 

мiст обласного значения) рад не е органами державноi" реестрацii" акпв 

цившьного стану; критерiУв щодо класифiкацiУ виокремлення вид1в 

адмiнiстративних процедур державноi' реестрацii" актiв цивiльного стану, серед 

яких: характер адмiнiстративноi" справи, тобто оцiнка стандартностi ситуацii", 

наявнiсть особливих умов, що можуть вплинути на прийнятгя рiшення по 

справi , наявнiсть конфлiкту тощо; спрямованiсть дiяльностi органiв реестрацii" 
. . 

акпв цившьного стану ; суб'скт 
. . . . . 1 нщ~ативи адм1юстративно-процедурних 

вiдносин та особливостi його статусу (громадянин Укра"iни чи iноземець) ; 

характер наслiдкiв для суб'екта звернення та мета реалiзацii" адмiн iстративноi" 

процедури; порядок здiйснення адмiн iстративноi" процедури, що означае рiвень 
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нормативноi' урегульованост i ; особливостей юридичноi' вiдповiдальностi 

працiвникiв органiв ресстрацi'i актiв цивiльного стану як суб ' сктiв реалiзацii' 

процедур державноi' ресстрацi'i актiв цивiльного стану. 

Заслуговують на увагу положения науковоi· новизни дисертацiйного 

дослiдження щодо подальшого розвитку: дослiдження стану наукового та 

правового розвитку адмiнiстративних процедур державноi' ресстрацii' актiв 

цивiльного стану, що мае вираження у спiввiдношеннi адмiнiстративних 

процедур з адмiнiстративним процесом, виокремленнi особливого порядку 

ресстрацii' шлюбiв та встановленнi батькiвства за участi iноземцiв; системи 

органiв, що уповноваженi на здiйснення функцiй ресстрацii' актiв цивiльного 

стану; стадiй адмiнiстративних процедур, що серед iншого можуть виражати 

стадiйнiсть процедур державноi' ресстрацii' актiв цивiльного стану, серед яких: 

стадiя вiдкриття адмiнiстративного провадження; стадiя пiдготовки справи до 

. . 
розгляду; стад1я розгляду та вир1шення справи; стад~я шдготовки та 

оформления адмiнiстративного акта; стадiя адмiнiстративного оскарження ; 

стадiя виконання адмiнiстративного акта; положения щодо необхiдностi розробки 

та нормативного закрiпления порядку проведения перевiрок та встановления 

додаткових фактiв в адмiнiстративних процедурах ресстрацii шлюбу та 

встановлення батькiвства як правового засобу запобiгання фiктивних шлюбiв з 

метою легалiзацii' в Украi'нi; аргументи щодо прийняття окремого законодавчого 

акта, який закрiпив би порядок та особливостi процедурних проваджень у 

дiяльностi органiв державноi' ресстрацi'i актiв цивiльного стану . 

Також у роботi запропоновано змiни i доповнення до чинного 

законодавства Укра'iни, зокрема до Кодексу Украi·ни про адмiнiстративнi 

правопорушення та Закону У кра'iни «Про державну ресстрац1ю актш 

цившьного стану». 

Щодо повноти викладу положень дисертацii в роботах, що були 

опублiкованi авторкою. Матерiали дисертацiйного дослiдження всебiчно 

викладеш та апробованi в опублiкованих працях дисертантки. Основнi 

результати дослiджения викладенi в 15 наукових публiкацiях: 5 1з яких 
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опублiковано у наукових фахових виданнях, що входять до затвердженого 

перелiку, 1 - у зарубiжному науковому виданнi, 7 - у тезах наукових доnовiдей за 

матерiалами науково-практичних конференцiй та 2 - у публiцистичних видаю-rях . 

У публiкацiя:х достатньо вiдображенi yci роздiли дисертацiйного дослiдження, що с 

свiдченням того, що розробка nроблеми, якiй присвячено дисертацiю, проводилась 

системно. 

Оцiнка iдентичностi зм1сту автореферату i основних положень 

дисертацii" дозволяс констатувати, що автореферат дисертацii" iдентичний за 

змiстом основним положениям дисертацii". Положения. Висновки та пропозицi"i, 

викладенi в авторефератi , знайшли детальне обгрунтування у текстi дисертацii". 

Дисертацiйне дослiджения Олени Погребняк мiстить вагомi результати, якi 

в сукупностi вирiшують важливу наукову проблему щодо з 'ясування поияття та 

особливостей практичноi" реалiзацii" адмiнiстративних процедур державноi" 

ресстрацii" шлюбу та встановлення батькiвства. Викладенi практичнi положения 

... . . . . . 
та рекомендац11 допоможуть шквщувати прогалини та невщповщюсть у 

законодавчих актах, що регулюють питания процедур ресстрацii" шлюбу та 

встановлення батькiвства. Таким чином, найбiльш важливi науковi та практичнi 

результати дисертацiйного досшдження мають важливе значения для 

юридичноi" науки та практики i можуть бути використанi наступним чином: 

у правотворчостi - при розробцi та прийняттi законодавчих та пiдзаконних 

нормативно-правових акпв 1з питань врегулювання порядку реал1зац11 

. . ... . . . 
адм1юстративних процедур ресстрацн акпв цившьного стану, удосконаленю 

Кодексу Украi"ни про адмiнiстративнi правопорушення, Закону Украi"ни «Про 

ресстрацiю актiв цивiльного стану», а також при розробленнi та доповненнi 

законопроекпв про адмш1стративну процедуру; 

у правозастосуваннi - у дiяльностi органiв ресстрацii" актiв цивiльного стану niд 

час реалiзацii" "ix професiйних повноважень щодо ресстрацi"i шлюбу чи порядку 

встановления батькiвства, а також у дiяльностi мiграцiйних органiв; 
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у науково-дослiднiй сферi - для подальшого розвитку наукових положень 

тeopii" адмiнiстративного права та публiчного адмiнiстрування, пов'язаних з 

реалiзацi €ю адмiнiстративних процедур ре€страцi'i актiв цивiльноrо стану; 

у навчальному процес1 для П\ДГОТОВКИ 
. . 

В\ДПОВ\ДНИХ пiдроздiлiв 

пiдручникiв, навчальних посiбникiв i навчально-методичних рек_омендацiй для 

навчальних курсiв «Адмiнiстративне право Украi·ни» та «Адмiнiстративний 

процес» ; 

у правовиховнiй сферi - для пiдвищення рiвня професiйноi' компетентностi , 

правовоi' культури та правосвiдомостi працiвникiв органiв ре€страцii' актiв 

цивiльного стану та мiграцiйних органiв при виконаннi ними професiйних 

повноважень та провадженнi адмiнiстративних процедур. 

Зауваження i дискусiйнi положения. Погоджуючись 1з загальною 

концепцiею рецензованоi' дисертацiйноi' роботи, констатуючи правильнiсть i 

важливiсть конкретних положень, якi виносяться на захист, варто звернути 

увагу 1 на окремi дискусiйнi аспекти роботи, а саме положения яю 

сприймаються неоднозначно, видаються суперечливими або потребують 

додаткового обrрунтування, зокрема: 

1. В цiлому дисертацiйна робота досить логiчно побудована, проте, дещо 

порушуе Гi архiтектонiку неоднорiднiсть викладення матерiалу. Так, обсяг 

пiдроздiлу 1.1 «r енеза державноi' реестрацii' актiв цивiльного стану» становить 

22 сторiнки, у той час як п. 1.3 «Органи реестрацii' актiв цивiльного стану в 

системi органiв виконавчоi' влади та i'x повноваження» лише 12 сторiнок, п. 3.1 

«Процедури реестрацii' шлюбiв та встановлення батькiвства у зарубiжних 

краi'нах» 15 сторiнок . 

2. Пiдроздiл 2.1 дисертацiйноrо дослiдження «Адмiнiстративнi процедурн 

як складова адмiнiстративного процесу» присвячено з'ясуванню особливостей 

адмiнiстративноi· процедури у цiлому, та 'ii мiсця в адмш1стративному процес i, 

зокрема. Адмiнiстративний процес розглядаеться у широкому та вузькому 

розумiннi. У той же час, авторка не зовсiм чiтко висвiтлила свою позицiю щодо 

спiввiдношення понять «адмiнiстративна процедура» та «адм11--11стративний 
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процес». Хотiлося б почути чiтку позицiю дисертантки та з'ясувати мiсце 

адмiнiстративних процедур державно·i реестрацi'i шлюбiв та встановлення 

батькiвства у цiй системi. 

3. У текстi дисертацii' автор ка аналiзуе та коментуе проект Закону 

Украi'ни «Про адмiнiстративну процедуру» 2018 р. , посилаючись на позитивнi 

моменти цього акта, втiм законопроект було вiдкликано, тому важливо почути 

позицiю авторки iз цього приводу на теперiшнiй час та аргументац1ю щодо 

доцiльностi використання зазначеного акта. 

4. Пiдроздiл 3.2 «Удосконалення процедур реестрацii' шлюбiв та 

встановлення батькiвства» мiстить багато цiкавих положень щодо можливого 

удосконалення адмiнiстративних процедур реестрацii' шлюбiв та встановлення 

батькiвства за участю iноземцiв, при цьому авторка визначае цшу низку 

державних органiв, у повноваженнях яких мають виражатися мехаюзми 

попередження, розкриття та виявлення правопорушень у зазначенiй сферi 

(Державна мiграцiйна служба, Служба безпеки Украi'ни, органи полiцii'). Разом 

iз тим, така позицiя потребуе додатковоi' аргументацii' з боку авторки, зокрема в 

частинi забезпечення об'ективностi та законностi роботи органiв та з метою 

уникнення дублювання повноважень. 

Висловленi зауваження, хоча 1 свщчать про критичне ставлення 

офiцiйного опонента до окремих положень роботи, але у жадному разi 

не знижують наведену вище загальну позитивну оцiнку рецензованоi' 

дисертацii'. Ix наявнiсть е свiдченням творчого характеру роботи та спроби 

дисертантки вирiшити теоретично складнi i практично важливi проблеми 

реалiзацii' адмiнiстративних процедур державноi' реестрацii' шлюбiв та 

встановлення батькiвства. 

Висновок щодо вiдповiдностi дисертацii встановленим вимогам. 

Дисертацiя Погребняк Олени Геннадii'вни на тему «Адмiнiстративнi процедури 

державноi' реестрацii' шлюбiв та встановлення батькiвства» е самостiйним , 

цiлiсним, завершеним науковим дослiдженням , яке вiдповiдае вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенiв» , затвердженого Постановою 

9 



Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни в iд 24 липня 2013 р. N~ 567, а '(t' автор - Погребняк 

Олена Геннадi'iвна заслуговуЕ: н а присудження наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за сп ецiальнiстю 12.00.07 - адм1н1стративне право I процес ; 

фiнансове право ; iнформацiйне право. 

Офiцiйний опонент: 

кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри адмiнiстративного i 

фiнансового права Нацiонального унiверситету 

«Одеська юридична академiя» Л.М. Корнута 

Пiдпис доцента Корнути Людмили Михайлiвни засвiдчую 

перший проректор, 

доктор юридичних наук, професор 

Нацiонального унiверситету 

«Одеська юридична академiя» 
:7 

М.Р. Аракелян 
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