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У вступі до дисертації обґрунтовано актуальність дослідження, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет роботи. Розкрито 

наукове та практичне значення дисертаційного дослідження. 

Перший розділ присвячено питанням застосування теоретико-

методологічних засад управління персоналом в системі державної служби в 

Україні. Акцентовано увагу на концептуальних основах формування поняття 

«управління персоналом» та представлено його еволюцію на сучасному 

етапі. Показано, що застосовуються декілька понять «управління 

персоналом», «управління людськими ресурсами» та «кадровий 

менеджмент». У вітчизняних наукових розвідках прослідковуються 

діаметрально-протилежні погляди, а саме: в одних ці поняття 

розмежовуються як відмінні, а в інших – вони розглядаються як синоніми. 

Втім, основою всіх підходів є теоретичні засади та методологічне підґрунтя 

процесів управління персоналом як явища, яке має свої історичні витоки, і як 

процесу, який має певні методологічні та методичні підходи. Наголошено, 

що підґрунтям становлення управління персоналом вважають: 

раціоналістичний та гуманістичний підходи. Динаміка становлення поняття 

«управління персоналом» та поява нових похідних понять пов’язані з 

домінуванням тієї чи іншої теорії в певний період.  

Розглянуто управління персоналом в системі державної служби 

України як наукову-теоретичну проблему. За результатами досліджень 

систематизовано наукові теорії, концепції, погляди, наукові школи, які є 

основою моделей і практики управління персоналом на державній/публічній 



службі. Розвідки проблеми управління персоналом державної служби 

продемонстрували, що вивчаються окремі аспекти процесу управління 

персоналом із теоретико-прикладними акцентами за відповідними 

напрямами.  

Представлена авторська періодизація щодо основних напрямів 

досліджень із проблематики управління персоналом в системі державної 

служби в Україні.  

Досліджено зарубіжні моделі державної служби як основи формування 

методології управління персоналом. З’ясовано, що на результати багатьох 

вітчизняних досліджень вплинули науково-прикладні підходи, притаманні 

зарубіжній науці і практиці, які формувалися відповідно до моделей 

публічного управління та моделей державної служби. Загалом, дослідження 

та врахування зарубіжного досвіду спрямовані на вирішення важливих 

суспільних проблем та питань, які орієнтовані на результат та створення 

сервісної державної служби, яка передбачає певні особливі вимоги до 

державних службовців та методи управління персоналом у залежності від 

існуючої в державі моделі державної служби. 

Наголошено, що врахування зарубіжного досвіду сприятиме 

вирішенню важливих суспільних проблем і питань, які орієнтовані на 

результат та створення сервісної державної служби, що передбачає певні 

особливі вимоги до державних службовців, визначення нових методів 

управління персоналом у залежності від існуючої в державі моделі державної 

служби. 

У другому розділі розкриваються питання організаційно-правових 

засади управління персоналом в системі державної служби в Україні. 

Встановлено, що управління персоналом в системі державної служби 

стосується всіх суб’єктів державного управління різних рівнів і має свої 

особливості, а, відповідно, – і різні концептуальні основи практичного 

запровадження процесу управління персоналом. Виокремлено та 

класифіковано властивості системи державної служби з позицій системного 



підходу: формується під впливом багатьох чинників; упорядкована 

цілісність; складається із взаємозалежних елементів; притаманна певна 

структура; взаємодіє з зовнішнім та внутрішнім середовищем; складна та 

динамічна в організації; самоорганізована та відкрита; здатна до адаптації в 

умовах непередбачуваних змін та ризиків.   

Встановлено, що система державної служби України перебуває під 

впливом концепції «New public management», що обумовлює формування 

нового підходу до управління персоналом на основі відповідальності, 

підзвітності, прозорості та компетентнісного підходу. Відзначено, що умовах 

змін відбувається модернізація системи державної служби та формування 

нового підходу до управління персоналом, складовими якого є: 

неупередженість державної служби, справедлива системи оплати праці, 

удосконалення системи професійного навчання, впровадження інтегрованої 

системи управління людськими ресурсами, адаптація державної служби до 

стандартів ЄС, запровадження інноваційних форм і технологій управління 

кадрами тощо. 

Наголошено, що у світовій практиці підходи до управління персоналом 

реалізуються через відповідні концепції та залежать від організаційної 

структури системи державної служби. Проаналізовано та узагальнено 

інституційний, функціональний, організаційний та підхід цілеспрямованої 

взаємодії щодо управління персоналом в системі державної служби. 

Розглянуто структуру системи управління персоналом у сфері державної 

служби, яка містить у собі такі основні компоненти: організаційну структуру 

управління персоналом державної служби; систему роботи з персоналом 

державної служби; нормативно-правову базу управління персоналом; 

інформаційно-методичне забезпечення системи управління персоналом; 

методи управління персоналом державної служби.  

Виокремлено підходи, які розглядають управління персоналом як 

самостійно функціонуючу систему, перш за все − систему кадрової роботи, 

що має такі складові: реалізовані завдання, пріоритети, механізми та 



технології. Ураховуючи зазначене вище, управління персоналом − це 

складний і багатовекторний процес управлінської діяльності, процес 

цілеспрямованого та організовано-розпорядчого впливу на службовців 

державного апарату з метою досягнення певних результатів.  

Продемонстровано, що нормативно-правові документи щодо 

управління персоналом під час воєнного стану регламентують та визначають 

управлінсько-адміністративні аспекти діяльності державної служби та 

організаційні аспекти діяльності державних службовців. На основі 

проведеного аналізу нормативно-правових документів, авторської 

систематизації їх змісту доведена доцільність вдосконалення Закону України 

«Про державну службу» шляхом введення окремого розділу «Діяльність 

державного службовця за умов воєнного стану та воєнних дій», який 

міститиме статті, регламентуючі та визначаючі особливості державної 

служби та управління персоналом у період воєнного стану. 

Третій розділ висвітлює напрями оптимізації процесів управління 

персоналом в системі державної служби в Україні. Досліджено процес 

управління персоналом в системі державної служби в умовах пандемії 

COVID-19 та кризових явищ. Наголошено на доцільності впровадження 

механізмів антикризової політики та формування ефективної системи 

антикризової системи управління персоналом на державній службі. Такий 

підхід формує передумови для подальшого здійснення заходів, спрямованих 

на модернізацію державного управління на основі демократичних цінностей і 

принципів належного врядування. Визначено, що основними цілями 

антикризової державної кадрової політики є: запобігання та зниження 

ризиків виникнення кризової ситуації; зниження негативних наслідків 

кризової ситуації, швидка їх ліквідація. 

Автором дисертації визначено основні напрями оптимізації у процесі 

управління персоналом в системі державної служби, що мають такі елементи: 

формування команди осіб, відповідальних за «антикризовий» менеджмент у 

публічному управлінні; збереження ядра кадрового потенціалу, тобто більш 



цінних та компетентних державних службовців; реструктуризація кадрового 

потенціалу; проведення організаційно-кадрового аудиту; зниження 

соціально-психологічної напруженості у колективі; планування заходів щодо 

недопущення паніки персоналу; впровадження програм антистресової 

підготовки персоналу; мобілізація персоналу на вирішення антикризових 

завдань; корегування режимів і тривалості роботи; перегляд системи 

стимулювання та мотивації персоналу з урахування нових методів та 

технологій тощо. 

Презентовано наукове обґрунтування методів управління персоналом в 

системі державної служби та виокремлено їх прикладне застосування в 

практичній площині з метою виявлення кореляції та відмінності у 

вітчизняному та зарубіжному дискурсі. Наголошено на доцільності 

застосування інноваційних методів у системі управління персоналом, які 

спрямовані на підвищення ефективності функціонування органів публічної 

влади в установленому порядку. Проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних 

наукових досліджень щодо особливостей застосування методів управління 

персоналом на державній службі та виокремлено їх відмінності. У 

вітчизняних наукових дослідженнях превалюють організаційно-

адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи, які 

характеризуються певною організаційною формою та сферою застосування. 

Встановлено, що таке тлумачення методів обмежує їх застосування в 

практичній площині.  

Запропоновано авторське розуміння методів управління персоналом, 

що визначаються, як сукупність засобів та прийомів впливу на професійну 

діяльність державних службовців, що запроваджуються через відповідні 

управлінські технології керівниками служб управління персоналом або 

безпосередніми керівниками для ефективного функціонування системи 

державної служби та реалізації державної кадрової політики.  

Запропоновано авторську кореляцію моделей та методів управління 

персоналом в системі державної служби. Наголошено, що процес управління 



персоналом в системі державної служби складається із методів, прийомів, 

технік, інструментів, які сприяють модернізації державної служби та 

адаптації її до українських реалій. Продемонстровано континуум наукових 

вимірів на основі таксономічного підходу в управлінні персоналом у 

контексті зарубіжних теорій, підходів та моделей управління персоналом в 

системі державної служби, що уможливлює формування нових напрямів 

підготовки державних службовців у системі державної служби України та 

сприяє підвищенню рівня здійснення управлінської діяльності. Відзначено, 

що вибір методів управління персоналом у сучасних умовах повинен 

здійснюватися на основі інноваційного підходу в поєднанні з 

концептуальним виміром моделей та кращих практик управління 

персоналом, що надасть можливість підвищити мотивацію та прихильність 

персоналу; підвищити рівень професійної компетентності державних 

службовців, розширити бази умінь та навичок, підвищити рівень професійної 

компетентності державного службовця; впровадити процеси управління 

ефективністю та оцінювання результатів службової діяльності; сформувати 

ефективну систему заохочення. 

Надано авторське визначення моделі управління персоналом в системі 

державної служби як комплексу взаємопов’язаних процесів управління 

персоналом на державній службі, який складається з декількох елементів: 

державна політика управління персоналом в системі державної служби; 

нормативно-правове регулювання; управлінсько-адміністративне 

регулювання; компетентнісна складова. Доведено, що регульованими, в 

контексті нормативно-правових документів, є процеси управлінсько-

адміністративного регулювання та частина компетентнісної складової, яка 

стосується знань, умінь і навичок. Нерегульованою і найбільш важливою за 

умов воєнного часу є складова, яка стосується особистісних якостей 

державного службовця. Методи управління персоналом, відповідно, 

розподілено на два блоки: регульовані та нерегульовані.  



Наукові результати дослідження надали змогу сформувати низку 

висновків та рекомендацій, що мають як теоретичне, так і практичне 

значення.  
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ABSTRACT 

 

Melnik V. I. Рersonnel management in the civil service system in Ukraine. 

Manuscript-based qualification research paper.  

The thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the 

specialty number 281 – Public Management and Administration. – Odesа 

Polytechnic National University, Ministry of Science and Education of Ukraine, 

Odesa, 2022.  

The introduction to the dissertation examines the relevance of the research, 

formulates the goal and task, defines the object, the subject of the work. The 

scientific and practical significance of dissertation research is revealed. 

The first chapter is devoted to the application of theoretical and 

methodological principles of personnel management in the civil service system in 

Ukraine. Attention is focused on the conceptual foundations of the formation of the 

concept of "personnel management" and its evolution at the current stage 

presented. It is shown that several concepts of "personnel management", "human 

resources management" and "personnel management" are used. In Ukrainian 

scientific research, diametrically opposite views are followed, namely: in some of 

them these concepts are distinguished as distinct, and in others, they are considered 

as synonyms. However, the basis of all approaches is the theoretical foundations 

and methodological basis of personnel management processes as a phenomenon 

that has its historical origins, and as a process that has certain methodological and 

methodical approaches. It is emphasized that the foundation of the formation of 

personnel management is considered to be: rationalistic and humanistic 

approaches. The dynamics of the formation of the concept of "personnel 

management" and the emergence of new derivative concepts are related to the 

dominance of one or another theory in a certain period. 
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Personnel management in the civil service system of Ukraine is considered 

as a scientific and theoretical problem. According to the research results, scientific 

theories, concepts, views, scientific schools, which are the basis of models and 

practices of personnel management in the civil/public service, have been 

systematized. Explorations of the problem of public service personnel management 

have shown that certain aspects of the personnel management process are being 

studied with a theoretical and applied emphasis in the relevant directions. 

The author’s periodization is presented regarding the main directions of 

research on personnel management issues in the civil service system in Ukraine. 

Foreign models of civil service were studied as the basis for the formation of 

personnel management methodology. It was found that the results of many 

Ukrainian studies were influenced by scientific and applied approaches inherent in 

foreign science and practice, which were formed in accordance with the models of 

public administration and models of public service. In general, examination and 

consideration of foreign experience are aimed at first, solving important public 

problems and issues that are result-oriented and second, creating a service civil 

service that provides certain special requirements for civil servants and personnel 

management methods depending on the civil service model applied in the state. 

It is emphasized that taking into account foreign experience will contribute 

to the solution of important public problems and issues that are oriented to the 

result and the creation of a service civil service, which involves certain special 

requirements for civil servants, the definition of new methods of personnel 

management. 

In the second chapter, the issues of organizational and legal principles of 

personnel management in the civil service system in Ukraine are revealed. It has 

been proved that personnel management in the civil service system concerns all 

subjects of public administration at different levels and has its own characteristics, 

and, accordingly, different conceptual bases for the practical implementation of the 

personnel management process. The characteristics of the civil service system are 

distinguished and classified from the standpoint of the systemic approach: the 



system is formed under the influence of many factors; it has orderly integrity; it 

consists of interdependent elements; a certain structure is inherent to it; it interacts 

with the external and internal environment; it is complex and dynamic in its 

organization; it is self-organized and open; it is able to adapt under unpredictable 

changes and risks. 

It has been revealed that the civil service system of Ukraine is under the 

influence of the "New public management" concept, which determines the 

formation of a new approach to personnel management based on responsibility, 

accountability, transparency and competence approach. It was noted that under the 

changes, the modernization of the civil service system and the formation of a new 

approach to personnel management are taking place, the components of which are - 

the impartiality of the civil service, a fair wage system, the improvement of the 

professional training system, the introduction of an integrated human resources 

management system, the adaptation of the civil service to EU standards, the 

introduction of innovative forms and technologies of personnel management, etc. 

It is emphasized that in global practice, approaches to personnel 

management are implemented through appropriate concepts and depend on the 

organizational structure of the civil service system. The institutional, functional, 

organizational and purposeful interaction approach to personnel management in the 

civil service system is analyzed and summarized. The structure of the personnel 

management system in the field of civil service is considered, it includes the main 

components: the organizational structure of civil service personnel management; 

the system of dealing with civil service personnel; the regulatory framework of 

personnel management; the informational and methodological support of the 

personnel management system; the methods of public service personnel 

management. 

The approaches that consider personnel management as an independently 

functioning system are singled out, first of all, it is a personnel work system that 

includes implemented tasks, priorities, mechanisms and technologies. From this 

point of view, personnel management is a complex and multi-vector process of 



managerial activity, a process of purposeful and organized administrative influence 

on employees of the state apparatus with the aim of achieving certain results. 

It has been demonstrated that regulatory and legal documents regarding 

personnel management during martial law regulate and define the managerial and 

administrative aspects of civil service activities and organizational aspects of civil 

servants’ activities. On the basis of the analysis of legal documents and the 

author’s systematization of their content, the feasibility of improving the Law of 

Ukraine "On Civil Service" with the introduction of a separate section "Activities 

of civil servants under martial law and military operations" with the articles 

regulating and defining the peculiarities of civil service and personnel management 

during martial law is proved. 

The third chapter highlights the areas of optimization of personnel 

management processes in the civil service system in Ukraine. The process of 

personnel management in the civil service system under the COVID-19 pandemic 

and crisis phenomena was studied. The emphasis is placed on the expediency of 

implementing anti-crisis policy mechanisms and the formation of an effective anti-

crisis personnel management system in the civil service. This approach forms the 

prerequisites for the further implementation of measures aimed at the 

modernization of public administration based on democratic values and principles 

of good governance. It was determined that the main goals of the anti-crisis state 

personnel policy are: prevention and reduction of the risks of a crisis situation; 

reduction of the negative consequences of the crisis situation, their quick 

elimination. 

The author of the dissertation has identified the main directions of 

optimization in the process of personnel management in the civil service system, 

which include the following elements: forming a team of persons responsible for 

"anti-crisis" management in public administration; preserving the core of personnel 

potential, i.e. more valuable and competent civil servants; restructuring personnel 

potential; conducting an organizational and personnel audit; reducing social and 

psychological tension in the team; planning measures to prevent staff panic; 



implementing anti-stress training programs for personnel; mobilizing personnel to 

solve anti-crisis tasks; adjusting modes and duration of work; revising the staff 

stimulation and motivation system taking into account new methods and 

technologies, etc. 

The scientific justification of personnel management methods in the civil 

service system is presented and their applied application in the practical area is 

highlighted in order to identify correlations and differences in Ukrainian and 

foreign discourse. Emphasis is placed on the expediency of applying innovative 

methods in the personnel management system, which are aimed at increasing the 

effectiveness of the public authorities functioning according to the established 

order. The analysis of Ukrainian and foreign scientific research on the peculiarities 

of the application of personnel management methods in the civil service was 

carried out and their differences were highlighted. Organizational-administrative, 

economic and social-psychological methods, which are characterized by a certain 

organizational form and scope of application, prevail in domestic scientific 

research. It was established that this interpretation of the methods limits their 

application in practice. 

The author’s understanding of personnel management methods is presented, 

which are defined as a set of means and methods of influencing the professional 

activity of civil servants, which are introduced through appropriate management 

technologies by the heads of personnel management services or direct managers 

for the purpose of effective functioning of the civil service system and 

implementation of the state personnel policy. 

The author’s correlation of models and methods of personnel management in 

the civil service system is proposed. It is emphasized that the personnel 

management process in the civil service system includes methods, techniques, 

technologies, tools for the modernization of the civil service and its adaptation to 

Ukrainian realities. The continuum of scientific dimensions based on the 

taxonomic approach in personnel management in the context of foreign theories, 

approaches and models of personnel management in the civil service system is 



demonstrated. This provides an opportunity to form new areas for the training of 

civil servants in the civil service system of Ukraine and to increase the level of 

managerial activity. It is noted that the choice of personnel management methods 

in modern conditions should be carried out on the basis of an innovative approach 

in combination with the conceptual dimension of models and best practices of 

personnel management, which will provide an opportunity to increase motivation 

and commitment of personnel; to increase the level of professional competence of 

civil servants, to expand the base of skills and abilities, to increase the level of 

professional competence of civil servants; to implement efficient management 

processes and evaluation of the results of official activities; to form an effective 

incentive system. 

The author’s definition of the model of personnel management in the civil 

service system is given as a complex of interrelated processes of personnel 

management in the civil service, which consists of several elements: the state 

policy of personnel management in the civil service system; its normative and legal 

regulation; its managerial and administrative regulation; its competence 

component. It has been proven that the process of managerial and administrative 

regulation and part of the competence component, which refers to knowledge, 

abilities and skills, are regulated in the context of legal documents. The component 

that remains unregulated and most important under wartime conditions concerns 

the personal qualities of a public servant. Personnel management methods are 

divided into two blocks: regulated and unregulated. 

The scientific results of the study made it possible to form a number of 

conclusions and recommendations. 

Keywords: personnel management, public/public service, public 

administration, public service system, personnel policy, public management and 

administration, public/public employees, public administration, public service 

transformation, e-government, anti-crisis policy, the state of COVID-19, 

evaluation . 
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