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РЕЦЕНЗІ Я 

 

офі ці йного рецензента,  кандидата наук з  державного управлі ння, 

доцента,  доцента кафедри мі сцевого самоврядування та розвитку 

територі й  Навчально- наукового і нституту публі чної  служби та 

управлі ння Матвєєнко Ірини Володимирі вни на дисертаці ю Ме льника 

Володимира Івановича «Управлі ння персоналом в системі  державної 

служби в Украї ні »,  подану до захисту в разову спеці алізовану вчену раду 

Наці онального уні верситету «Одеська полі техні ка» на здобуття ступеня 

доктора фі лософії з  галузі  знань 28 «Публі чне управлі ння та 

адмі ні стрування» за спеці альні ст ю 281 «Публі чне управлі ння та 

адмі ні стрування.  

 

1.  Актуальні сть теми дисертації 

Сучасні  євроі нтеграці йні  тенденції Украї ни обумовлюють 

необхі дні сть формування нового підходу до процесу управлі ння 

персоналом в системі  державного служби Украї ни на основі 

мі жнародних принципі в.  Реалізаці я сучасного пі дходу до процесу 

управлі ння персоналом зді йснюється на основі  низки нормативно-

правових акті в та загальноєвропейського і нструментарі ю,  які  визнача ють 

стратегі чні  напрями організації  даного процесу.  Вті м,  військові  дії  на 

території  Украї ни негативно вплинули на функці онування системи 

державної  служби та організаці йну складову процесу управлі ння 

персоналом в ці лому.  Реалізаці я державної  кадрової  політики потребує 

розробки та запровадження і нноваційних пі дході в,  в тому числі  і  в 

частині  її  оптимізації  та пі двищення ефективності  управлі ння 

персоналом в умовах невизначеності.  

Наці ональною радою з  ві дновлення Украї ни ві д наслі дків ві йни  

визначено стратегічні  і ні ці ативи,  представлено план заході в з 

реформування державного управлі ння та наближення урядування до 

стандарті в Європейського Со юзу.  Впровадження реформи державного 
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управлі ння,  повинно забезпечити ефективну спроможні сть та прозорі сть 

роботи державних інституці й,  що передбачає формування нової  генерації 

державних службовці в,  здатних зді йснювати які сну професі йну 

ді яльні сть в умовах воєнного стану та поствоєнний пері од.   

Ви щезазначене свідчить про те,  що проблематика дослі дження 

управлі ння персоналом в системі  державної  служби є вкрай актуальною,  

потребує теоретико- методологі чного осмислення та визначення основних 

напрямі в її  модернізації  у практичні й пло щині .  В сучасних умовах перед 

науковцями та практиками повста ють завдання щодо визначення теоретико-

прикладних засад щодо особливостей розвитку процесу управлі ння 

персоналом в системі  державної  служби в Украї ні  та вироблення на ці й 

практико-орі єнтованих пропозиці й.  Все сві дчить про актуальні сть на 

своєчасні сть дисертаці йного дослі дження В. І.  Мельника,  постановку мети 

роботи та завдань для її досягнення.  

Дисертаці йне дослідження виконувалось в ме жах науково- дослі дної 

роботи Наці онального уні верситету «Одеська полі техніка» за темо ю: 

«Сучасні  і нноваці ї  в системі  публі чного управлі ння в умовах 

глобалізаці йних ризикі в та кризових явищ» ( ДР 01122U002247),  в якому 

автор як виконавець запропонував концепці ю побудови раці ональної 

структури системи управлі ння на державні й службі  в умовах ризикі в та 

кризових явищ;  визначив континуум наукового вимі ру таксономі чного 

пі дходу в управлі нні  персоналом,  на основі  якого запропоновано 

і нноваці йні  напрями пі дготовки державних службовці в в системі  державної 

служби.  Особистий внесок автора полягає у розробці  моделі  управлі ння 

персоналом,  ві дповідно до якої  визначено методи управлі ння персоналом в 

системі державної служби.  

Ви ще  зазначене сві дчить про актуальні сть обраного наукового 

напрямку дослі дження.  

Враховуючи усе вищевикладене,  дисертаці йне дослі дження Мельника 

Володимира Івановича є,  безумовно,  актуальним,  оскі льки одержані 

результати спрямовано на вирі шення конкретних питань щодо 

удосконалення процесу правлі ння персоналом в системі  державної  служби в 

Украї ні  із наданням чі тких пропозицій та алгоритмі в впровадження ї х в 

управлі нську практику.  

 

2. Ступі нь обґрунтованості наукових положень,  висновкі в і 

рекомендаці й, сформульованих у дисертації 

Дисертаці йна робота характеризується структурні ст ю,  логі чні ст ю 

викладу та аналізу тематики дослі дження,  нале жним обґрунтуванням 
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висновкі в та пропозиці й.  За результатами проведеного аналізу,  мету 

дисертаці йного дослі дження,  яка полягає у визначенні  теоретико-

прикладних засад управлі ння персоналом в системі  державної  служби в 

Украї ни та надані  пропозиції  щодо напрямі в оптимі зації даного процесу 

Наукові  положення,  висновки і  рекомендації,  сформульовані  в дисертації, 

ві дпові да ють вимогам до такого виду дослі джень.  Високий рі вень 

обґрунтованості  наукових положень,  висновкі в, рекомендаці й, 

сформульованих у дисертації, їх ві рогі дні сть забезпечені:  

 ‒ професі йним вирі шенням автором низки наукових завдань,  що 

сприяло реалізації поставленої  мети дослі дження,  та ві дпові дності 

структурно- логі чної  схеми дослі дження визначені й меті:  кожен наступний 

розді л (пі дрозді л) органі чно пов’язаний з попередні м і його доповнює;  

‒ використанням широкої  джерельної  бази за темо ю дисертації  і 

достатні м масивом аналі тичних даних;  

‒ ві дпові дні ст ю предметної  спрямованості  дисертаці йного 

дослі дження предмету наукової  спеці альності  281 «Публічне управлі ння та 

адмі ні стрування»:  

‒ достатньою географі є ю та великою кількі ст ю напрямі в в апробації 

отриманих результаті в на науково- практичних конференці ях,  у тому числі  й 

за мі жнародною участ ю;  

‒ дові дками про впровадження та апробаці ю отриманих у процесі 

дослі дження наукових результаті в.  

Оз найомлення з текстом дисертації  дозволяє констатувати 

актуальні сть розроблення автором дослі джуваної  проблематики в ці лому, 

виокремлення найбіль ш гострих проблем у ме жах предмета проведеного 

дослі дження, а також –  наявні сть новизни ї х наукового доробку.  

 

3. Наукова новизна одержаних результаті в 

Наукова новизна одержаних результаті в обумовлена тим,  що в 

дисертаці йні й роботі  запропоновано новий концептуальний погляд на 

процеси управлі ння персоналом в системі  державної  служби в Украї ні,  що 

полягає у розробці  моделі  управлі ння персоналом та формул юванні 

теоретичних та практичних рекомендації  щодо напрямі в оптимі зації 

зазначеного процесу.  Для реалізації  мети і  виріше ння завдань 

дисертаці йного дослі дження було використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових та спеці альних методів.  

У Вступі  обґрунтовано актуальність теми дисертаці йного 

дослі дження,  визначено мету,  завдання,  об’єкт і  предмет дослі дження, 

ступі нь наукової  розробленості  теми,  розкрито наукову новизну, 

теоретичне і  практичне значення одержаних результаті в,  визначено ступі нь 

їх апробації та особистий внесок дисертанта.  

У результаті  проведеного дослі дження отримано нові  наукові  й 
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практичні  результати:  вперше обґрунтовано теоретико- прикладні  засади 

управлі ння персоналом в системі  державної  служби в Украї ні  шляхом 

комплексного аналізу;  виокремлено концептуальні  погляди зарубі жних 

пі дході в щодо управлі ння персоналом у контексті  напрямі в:  організаці йної  

ді яльності  державної  служби,  вимог до державного службовця,  моделей 

публі чної/ державної  служби,  мі жнародних проєкті в;  теоретичні  основи 

управлі ння персоналом;  моделі  державної  служби як основи методології 

управлі ння персоналом;  складові  елементи системи державної  служби в 

аспекті  організації  процесу управлі ння персоналом в умовах ризикі в та криз; 

кореляці я моделей та методі в управлі ння персоналом в системі  державної 

служби на основі  регульованих та нерегульованих методі в;  континуум 

наукових вимі рі в на основі  таксономі чного пі дходу в управлінні  персоналом 

у контексті  зарубі жних теорі й,  пі дході в та моделей управлі ння персоналом в 

системі  державної  служби;  модель управлі ння персоналом в системі 

державної  служби з регульованою та нерегульованою складовою,  яка 

складається з таких елементі в:  державна полі тика управлі ння персоналом в 

системі  державної  служби;  нормативно-правове регулювання;  управлі нсько-

адмі ністративне регулювання; компетентнісна складова;  

удосконалено:  концептуальні  погляди щодо понять та процесі в 

управлі ння персоналом у науці  публі чного управлі ння та адмі ні стрування на 

основі  виокремлення переваг і нноваці йних методі в та моделі  управлі ння 

персоналом в системі  управлі ння персоналом і з регульованою та 

нерегульованою складовою;  узагальнення теоретико- прикладних засад 

управлі ння персоналом в системі  державної  служби в аспекті:  формування 

організації  культури держаних службовці в;  правового статусу державного 

службовця;  проходження державної  служби;  основних засад організації 

роботи державних службовці в;  особливостей формування професі йних 

компетентностей;  управлі ння стратегі чними з мі нами в умовах ризикі в та 

кризових явищ;  ролі  кері вника державної  служби та служб управлі ння 

персоналом в управлі нні  державним органом;  пі двищення квалі фі кації 

державних службовці в;  напрями модернізації  державної  служби та 

вдосконалення управлі ння персоналом у контексті законодавчого, 

організаці йного та інституці йного забезпечення,  в тому числі  – в умовах 

ризикі в та криз;  поняті йно-категоріальний апарат науки публі чного 

управлі ння та адмі ні стрування шляхом уведення до наукового дискурсу 

понять «модель управлі ння персоналом в системі  державної  служби», 

«методи управлі ння персоналом в системі  державної  служби»,  які 

визнача ються в контексті  ді яльності  суб’єкті в державного управлі ння з 

реалізації  концептуально обґрунтованих пі дході в щодо управлі ння 



5 

персоналом в системі державної служби;  

набули подаль шого розвитку:  систематизаці я наукових теорі й, 

концепці й,  погляді в,  наукові  школи,  які  є основною моделей і  практики 

управлі ння персоналом на державні й /  публі чні й службі;  наукові  пі дходи 

щодо тлумачення та характеристики системи державної  служби та 

складових управлі ння персоналом;  класифі каці я концептуальних моделей 

державної  служби з систематизаці ю основних пі дході в та принципі в та 

управлі ння персоналом;  систематизація правових акті в Украї ни щодо 

складових управлі ння персоналом в системі  державної  служби в Украї ни, 

зокрема – в аспекті:  управлі нських ві дносин,  кар’єри державного службовця, 

статусу та виду кадрових служб,  управлі ння професі йним розвитком 

персоналу державної  служби,  кадрового аудиту,  етики поведі нки 

державного службовця,  оці нювання персоналу державної  служби,  методики 

оці нювання та їх корегування, стимулювання персоналу.  

Ко жен наступний розді л чи пі дрозді л органі чно пов’язаний з 

попередні м і  доповнює його.  Для дисертації  характерна системні сть та 

ясні сть викладення матері алу,  вмі ння виді лити суттєві  моменти,  чі тка ї х 

аргументаці я.  Висновки дисертаці йної  роботи ці лком обґрунтовані, 

коректні та логі чно виплива ють з викладеного матері алу 

Основні  наукові  положення,  рекомендації  дисертаці йної  роботи 

ма ють досить глибоке теоретичне, методичне та емпі ричне обґрунтування.  

Ві рогі дні сть отриманих результаті в дослі дження ґрунтується на 

теоретичному аналізі,  узагальненні  наукових праць ві тчизняних і 

зарубі жних учених та спеці альної  наукової  літератури з  проблем 

управлі ння персоналом в системі державної служби в Україні.  

Проведений аналіз дисертаці йного дослі дження дає змогу ді йти 

висновку про те,  що основні  наукові  положення,  висновки і  рекомендації, 

викладені в дисертації, є обґрунтованими нале жним чином.  
 

4. Повнота викладу результаті в дисертації в опублі кованих 

працях 

Основні  положення та результати дисертаці йного дослі дження 

опублі ковано у 14 працях,  у тому числі:  у 6 статтях,  4 з яких у наукових 

фахових виданнях,  1 – у зарубі жному виданні,  1 – в і нших фахових виданнях; 

та 8 публі каці ях у збірниках матеріалі в науково-комуні кативних заході в.  

Участь у науково-комуні кативних заходах сві дчить про 

ознайомлення наукової  спі льноти з  результатами дисертаці йного 

дослі дження.  Кі лькість опублі кованих праць ві дпові дає вимогам,  що 

встановлені  МОН Украї ни щодо дисертаці й на здобуття ступеня доктора 

фі лософії. 
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5. Значення роботи для науки, практики та суспі льства 

Практичне значення одержаних результаті в полягає в тому,  що 

розроблені  теоретичні  та практичні  положення в сукупності  да ють з могу 

удосконалити правові  та організаці йно- управлі нські  засади управлі ння 

персоналом в системі  державної  служби в Украї ні,  що створює пі дґрунтя 

для ї х реалізації в практичні й площині.  Впровадження результаті в 

дисертаці йного дослі дження в практику ді яльності  органі в публі чної  влади 

пі дтверджено ві дпові дними дові дками.  

Наукові  рекомендації,  пропозиції, висновки,  отримані  в 

дисертаці йному дослі дженні, враховані та використані у ді яльності: 

– Мі жрегі онального управлі ння Наці онального агентства Украї ни з 

питань державної  служби в Одеські й,  Миколаї вські й,  Херсонські й областях, 

Автономні й Республі ці  Крим та м.  Севастополь ( далі  – Управлі ння)  щодо 

зді йснення добору персоналу та забезпечення пі двищення квалі фі кації 

державних службовці в в Управлі нні.  Зокрема,  запроваджується пі дхі д щодо 

розподі лу регульованих та нерегульованих методі в управлі ння персоналом 

в системі  державної  служби ( дові дка про впровадження від  01. 08. 2022 № 

4); 

– Одеської  обласної  державної  адмі ні страції,  зокрема щодо: 

можливостей використання досві ду управлі ння персоналом на основі 

кра щих зарубі жних практик для пі двищення ефективності  та 

результативності  ді яльності  органі в публі чної  влади;  концепці й до 

стратегі чного управлі ння людськими ресурсами та пі дході в до розробки 

кадрової  полі тики сучасної  організації  в умовах COVI D-19 та кризових 

явищ;  і нноваці йних та традиці йних підході в до зді йснення таких функці й 

управлі ння людськими ресурсами у системі  державної  служби,  як: 

планування,  набі р,  ві дбі р,  адаптаці я персоналу,  розвиток та оці нка 

людських ресурсі в,  компенсації  та винагороди тощо ( дові дка про 

впровадження ві д 29. 08. 2022 № 25);  

– Пі вденного мі жрегі онального управлі ння Мі ні стерства юстиції  

щодо зді йснення добору персоналу та забезпечення пі двищення 

квалі фі кації.  Це відобра жено в частині  реалізації  державної  полі тики з 

питань управлі ння персоналом;  добору персоналу на державну службу; 

заохочення праці вникі в до кар’єрного пі двищення рі вня ї х компетентності; 

запровадження і нноваці йних методі в до управлі ння персоналом ( дові дка 

про впровадження від 08. 06. 2022 № 15-Д);  

– у навчальному процесі  ві дді лу підвищення квалі фі кації  кадрі в 

Одеського регі онального і нституту державного управлі ння Наці ональної 

академії  державного управлі ння при Президентові  Украї ни,  зокрема,  пі д час 
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у спеці альної  короткострокової  програми «І нститут керівника державної 

служби в державному органі » ( 08-09. 04. 2021р.) та спеці альної 

короткострокової  програми «Організація ді яльності  державних службовці в» 

(18-19 травня 2021р.),  які  були організовані  для державних службовці в 

Одеської області (дові дка про впровадження ві д 30. 12. 2021 № 01/ 13/ 448). 

У сукупності  отримані  В.І.  Мельником теоретичні  та практичні 

результати да ють змогу пі двищити результативні сть процесу управлі ння 

персоналом у системі  державної  служби в Украї ні,  що актуалі зує значення 

роботи для суспі льства.  
 

 

6. Ві дсутні сть ( наявні сть) пору шення акаде мі чної доброчесності  

У результаті  вивчення дисертаці йного дослі дження пору шень 

академі чної  доброчесності  не виявлено.  Всі  запозичення,  які  є в роботі, 

ма ють посилання на ві дпові дні  джерела,  і нші  – є загальновживаними і  не є 

плагі атом.  Публі каці я здобувачем результаті в дослі джень у рецензованих 

виданнях,  які  передбача ють попередню переві рку матері алів на ві дсутні сть 

запозичень є одним і з важливих підтверджень ві дсутності  пору шень 

академі чної доброчесності. 

 

7. Дискусі йні положе ння та зауваження щодо з мі сту дисертації 

Оці нюючи в ці лому позитивно подане до захисту дисертаці йне 

дослі дження,  слі д вказати на окремі  дискусі йні  положення дисертації  та 

висловити такі зауваження і пропозиції. 

1.  У розді лі  2 ( п.  2.1.)  дисертант характеризує елементи управлі ння 

персоналом в системі  державної  служби.  Вті м,  на на шу думку,  в 

дисертаці йному дослі дження потребує уточнення визначення мі сця 

управлі ння персоналом в системі державної служби.  

2.  Перевагою дисертації  є представлена авторська класифі каці я 

методі в управлі ння персоналом в системі  державної  служби (с.  192- 193),  що 

обумовлює логі ку дисертаці йного дослідження та посилює власні  висновки 

автора.  Вті м,  поза увагою здобувача залишається таке питання як 

вимі рювання ефективності  запровадження даних методі в,  зокрема в частині 

систематизованих функці й кері вника.  На на шу думку,  слі д було 

зосередитися на дані й проблематиці,  що значно б посилило результати 

дисертаці йного дослі дження,  особливо у практичному вимі рі  застосування 

моделі  управлі ння персоналом,  яка складається з блоку регульованих та 

нерегульованих методі в.   

3.  Дисертаці йне дослі дження значно б виграло,  як що б автор 

сформував уні версальну методику практичного вимі ру застосування 

методі в регульованого та нерегульованого блоку у діяльності  служб 

управлі ння персоналом.  Це могло знайти своє ві дображення в аспекті 

удосконалення процедури добору персоналу,  планування та організації 

заході в з питань підвищення рі вня професі йної  компетентності  державних 
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службовці в,  а також виконання управлі нських,  адмі ні стративних, 

мотиваці йних та стимул юючих функці й,  які закрі плено у законодавстві.  

Висловлені  зауваження ма ють дискусійний характер або стосуються 

другорядних аспектів дисертаці йної  роботи та не вплива ють на її  загальну 

позитивну оці нку.  Вони не знижу ють наукової  і  практичної  ці нності 

отриманих результаті в,  а перева жно окреслюють напрями подаль ших 

наукових розробок.  
 

 

8.  Загальний висновок про ві дповідні сть роботи встановленим 

вимогам 

Дисертаці йна робота Мельника Володимира Івановича  «Управлі ння 

персоналом в системі  державної  служби в Украї ні » є ці лі сним,  самості йним,  

завершеним науковим дослі дженням,  що вирі шує важливе науково-

прикладне завдання,  має теоретичну і  практичну цінні сть у галузі 

публі чного управлі ння та адмі ні стрування.  

На  пі дставі  вищезазначеного можна констатувати,  що дисертаці йна 

робота Мельника В. І.  на тему:  «Управлі ння персоналом в системі 

державної  служби в Украї ні »,  ві дповідає вимогам Порядку присудження 

ступеня доктора фі лософії  та скасування рі шення разової  спеці алізованої 

вченої  ради закладу вищої  осві ти,  наукової  установи про присудження 

ступеня доктора фі лософії,  затвердженому Постановою Кабі нету Мі ні стрі в 

Украї ни ві д 12 сі чня 2022 р.  № 44,  а її  автор – Мельник Володимир 

Іванович – заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

фі лософії  у галузі  знань 28 «Публі чне управлі ння та адмі ні стрування» за 

спеці альні ст ю 281 «Публі чне управлі ння та адмі ні стрування».  
 

 

Офі ці йний рецензент:  

кандидат наук з державного управлі ння, 

доцент, доцент кафедри мі сцевого самоврядування 

та розвитку територі й Навчально- наукового 

і нституту публі чної  служби та управлі ння   

Наці онального уні верситету 

«Одеська полі техніка»                                                                І. В. Матвєєнко 
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