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офіційного рецензента, кандидата наук з державного управління, 

доцента, доцента кафедри публічного управління та регіоналістики  

Навчально-наукового інституту публічної служби та управління 

Панченко Ганни Олександрівни на дисертацію Мельника Володимира 

Івановича «Управління персоналом в системі державної служби в 

Україні», подану до захисту в разову спеціалізовану вчену раду 

Національного університету «Одеська політехніка» на здобуття ступеня 

доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування. 

 

1. Актуальність теми дисертації 

Ефективність реформування системи державного управління та 

формування належної системи публічного управління та адміністрування – 

одні із основних чинників конкурентоспроможності України, є 

індикаторами економічної інтеграції та політичної асоціації з Європейським 

Союзом. Стратегічні напрями інституціональних змін у системі державного 

управління обумовлюють необхідність модернізації системи державної 

служби, формування нової кадрової політики на основі якісних стандартів 

управління та врахуванні кращих зарубіжних практик розвинених країн.  

Реалізація реформ, здійснення структурних перетворень та 

забезпечення ефективного функціонування державної служби неможливі 

без спеціально підготовленого корпусу державних службовців. Зважаючи на 

таку точку зору, зростає роль управління персоналом в системі державної 

служби, що передбачає вирішення низки завдань: налагодження системи 

безперервного підвищення професійного рівня компетенції державних 

службовців, формування організаційної культури державних службовців, 

упровадження різноманітних технології управління персоналом, створення 

системи мотивації та стимулювання праці державних службовців тощо.  
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Актуальність проблеми щодо організації дієвої системи державної 

служби та організаційної спроможності процесу управління персоналом 

обумовлена повномасштабним вторгненням країни-агресора та 

запровадженням воєнного стану на всій території України. Держава 

отримала низку завдань щодо збереження людського потенціалу та 

виконання стратегічних завдань, які визначені в пріоритетах державної 

політики. Проблемними залишаються питання формування нової генерації 

державних службовців, спроможних здійснювати свою професійну 

діяльність в умовах невизначеності та криз, здатних продукувати та 

запроваджувати інновації, приймати ефективні управлінські рішення, бути 

орієнтованими на результат.   

Вищезазначене свідчить про те, що проблематика дослідження 

управління персоналом в системі державної служби потребує теоретико-

методологічного осмислення та визначення основних заходів щодо процесу 

його здійснення в практичній діяльності. В сучасних умовах перед 

науковцями, що здійснюють дослідження в галузі публічного управління 

та адміністрування стоїть, зокрема, і завдання визначення теоретичних 

засад та особливостей процесу управління персоналом в системі державної 

служби в Україні та вироблення на цій основі підходів щодо впровадження 

його оптимальної моделі в процесі вдосконалення самої системи публічної 

служби, що й обумовлює актуальність дисертаційного дослідження В.І. 

Мельника, постановку мети роботи та завдань для її досягнення. 

Дисертаційне дослідження виконувалось в межах науково-дослідної 

роботи Національного університету «Одеська політехніка» за темою: 

«Сучасні інновації в системі публічного управління в умовах 

глобалізаційних ризиків та кризових явищ» (ДР 01122U002247), в якому 

автор як виконавець запропонував концепцію побудови раціональної 

структури системи управління на державній службі в умовах ризиків та 

кризових явищ; визначив континуум наукового виміру таксономічного 

підходу в управлінні персоналом, на основі якого запропоновано 

інноваційні напрями підготовки державних службовців в системі державної 

служби. Особистий внесок автора полягає у розробці моделі управління 

персоналом, відповідно до якої визначено методи управління персоналом в 

системі державної служби.  

Усе вище викладене свідчить про актуальність обраного наукового 

напрямку. 

Враховуючи усе вищевикладене, дисертаційне дослідження Мельника 

Володимира Івановича є, безумовно, актуальним, оскільки одержані 

результати спрямовано на вирішення конкретних питань щодо 



3 

удосконалення процесу правління персоналом в системі державної служби в 

Україні із наданням чітких пропозицій та алгоритмів впровадження їх в 

управлінську практику. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

Аналіз змісту дисертаційної роботи і наукових публікацій В. І. 

Мельника дають змогу зробити висновок про те, що основні наукові 

положення, висновки і рекомендації, сформульовані в дисертації, 

відповідають стандартам такого виду досліджень. Належний ступінь 

обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх вірогідність забезпечені коректністю 

об’єкту та предмету дослідження та узгоджено з метою і завданнями 

наукового дослідження. 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного 

дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 

ступінь наукової розробленості теми, розкрито наукову новизну, 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів, визначено ступінь 

їх апробації та особистий внесок дисертанта. 

Наукові положення, висновки та рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України 

до такого виду досліджень. Ступінь обґрунтованості сформульованих 

автором наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджуються 

всебічним аналізом значного переліку нормативно-правових актів і 

літературних джерел з досліджуваної теми, а також –  завдяки вдалому 

застосуванню комплексу загальнонаукових і спеціальних методів 

дослідження. 

Кожен наступний розділ чи підрозділ органічно пов’язаний із 

попереднім і доповнює його. Обравши об’єктом дослідження процес 

управління персоналом в системі державної служби (с. 26), В. І. Мельник 

досить ґрунтовно аналізує нормативно-правовий аспект регулювання 

процесу управління персоналом в системі державної служби (с. 138-160), а 

також –  сучасні процеси у цій сфері, що відбуваються в Україні в 

сучасних умовах (с. 117-138) та є предметом дослідження галузі знань 

публічного управління та адміністрування. Логіка викладання матеріалу 

корелюється з предметом дослідження: управління персоналом в системі 

державної служби в Україні (с. 26) і обраними методами дослідження (с. 

26-27). Це дозволило здобувачеві сформувати підґрунтя з наукових 

підходів і концепцій, які покладено в основу її дослідження. 
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Дослідження базується на працях вітчизняних і закордонних 

науковців, які присвячено різним аспектам формування результативної 

системи управління персоналом в системі державної служби в умовах її  

активного реформування. 

Обрані методи дослідження дозволили, зокрема: систематизувати 

джерельну базу з обраної тематики (загальнонаукові методи аналізу та 

синтезу); виокремити особливості і основні характеристики зарубіжних 

моделей державної служби (методи співвіднесення та порівняння); 

узагальнити результати наукових доробків вітчизняних та зарубіжних 

дослідників щодо управління персоналом в системі державної служби метод 

систематизації (методи зіставлення та узагальнення); дослідити процес 

управління персоналом в системі державної служби в умовах пандемії 

COVID-19 та кризових явищ; розробити моделі управління персоналом в 

системі державної служби (синтезу та моделювання); для формування 

положень наукової новизни, висновків та практичних рекомендацій щодо 

напрямів оптимізації процесів управління персоналом в системі державної 

служби в Україні (прогностичні методи та методи прогнозування.  

Для дисертації характерна системність та ясність викладення 

матеріалу, вміння виділити суттєві моменти, чітка їх аргументація. 

Висновки дисертаційної роботи цілком обґрунтовані, коректні та логічно 

випливають з викладеного матеріалу. 

Розроблені та обґрунтовані автором теоретичні та практичні 

положення в сукупності дають змогу удосконалити правові та організаційно-

управлінські засади управління персоналом в системі державної служби в 

Україні, що створює підґрунтя для їх реалізації в практичній площині. 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження в практику 

діяльності органів публічної влади підтверджено відповідними довідками. 

Ознайомлення з текстом дисертації дозволяє констатувати 

актуальність розроблення автором досліджуваної проблематики в цілому, 

виокремлення найбільш гострих проблем у межах предмета проведеного 

дослідження, а також –  наявність новизни їх наукового доробку. 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що в 

дисертаційній роботі запропоновано новий концептуальний погляд на 

процеси управління персоналом в системі державної служби в Україні, що 

полягає у розробці моделі управління персоналом та формулюванні 

теоретичних та практичних рекомендації щодо напрямів оптимізації 

зазначеного процесу.  
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У результаті проведеного дослідження отримано нові наукові й 

практичні результати: вперше обґрунтовано теоретико-прикладні засади 

управління персоналом в системі державної служби в Україні шляхом 

комплексного аналізу; виокремлено концептуальні погляди зарубіжних 

підходів щодо управління персоналом у контексті напрямів: організаційної 

діяльності державної служби, вимог до державного службовця, моделей 

публічної/державної служби, міжнародних проєктів; теоретичні основи 

управління персоналом; моделі державної служби як основи методології 

управління персоналом; складові елементи системи державної служби в 

аспекті організації процесу управління персоналом в умовах ризиків та криз; 

кореляція моделей та методів управління персоналом в системі державної 

служби на основі регульованих та нерегульованих методів; континуум 

наукових вимірів на основі таксономічного підходу в управлінні персоналом 

у контексті зарубіжних теорій, підходів та моделей управління персоналом в 

системі державної служби; модель управління персоналом в системі 

державної служби з регульованою та нерегульованою складовою, яка 

складається з таких елементів: державна політика управління персоналом в 

системі державної служби; нормативно-правове регулювання; управлінсько-

адміністративне регулювання; компетентнісна складова; удосконалено: 

концептуальні погляди щодо понять та процесів управління персоналом у 

науці публічного управління та адміністрування на основі виокремлення 

переваг інноваційних методів та моделі управління персоналом в системі 

управління персоналом із регульованою та нерегульованою складовою; 

узагальнення теоретико-прикладних засад управління персоналом в системі 

державної служби в аспекті: формування організації культури держаних 

службовців; правового статусу державного службовця; проходження 

державної служби; основних засад організації роботи державних 

службовців; особливостей формування професійних компетентностей; 

управління стратегічними змінами в умовах ризиків та кризових явищ; ролі 

керівника державної служби та служб управління персоналом в управлінні 

державним органом; підвищення кваліфікації державних службовців; 

напрями модернізації державної служби та вдосконалення управління 

персоналом у контексті законодавчого, організаційного та інституційного 

забезпечення, в тому числі – в умовах ризиків та криз; понятійно-

категоріальний апарат науки публічного управління та адміністрування 

шляхом уведення до наукового дискурсу понять «модель управління 

персоналом в системі державної служби», «методи управління персоналом в 

системі державної служби», які визначаються в контексті діяльності 

суб’єктів державного управління з реалізації концептуально обґрунтованих 
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підходів щодо управління персоналом в системі державної служби; набули 

подальшого розвитку: систематизація наукових теорій, концепцій, поглядів, 

наукові школи, які є основною моделей і практики управління персоналом 

на державній / публічній службі; наукові підходи щодо тлумачення та 

характеристики системи державної служби та складових управління 

персоналом; класифікація концептуальних моделей державної служби з 

систематизацію основних підходів та принципів та управління персоналом; 

систематизація правових актів України щодо складових управління 

персоналом в системі державної служби в України, зокрема – в аспекті: 

управлінських відносин, кар’єри державного службовця, статусу та виду 

кадрових служб, управління професійним розвитком персоналу державної 

служби, кадрового аудиту, етики поведінки державного службовця, 

оцінювання персоналу державної служби, методики оцінювання та їх 

корегування, стимулювання персоналу. 

Основні наукові положення, рекомендації дисертаційної роботи 

мають досить глибоке теоретичне, методичне та емпіричне обґрунтування. 

Вірогідність отриманих результатів дослідження ґрунтується на 

теоретичному аналізі, узагальненні наукових праць вітчизняних і 

зарубіжних учених та спеціальної наукової літератури з проблем 

управління персоналом в системі державної служби в Україні. 

У першому розділі дисертації «Теоретико-методологічні засади 

управління персоналом в системі державної служби в Україні» розглянуті 

питання застосування теоретико-методологічних засад управління 

персоналом в системі державної служби в Україні. Дисертантом було 

акцентовано увагу на концептуальних основах формування поняття 

«управління персоналом» та представлено його еволюцію на сучасному 

етапі; доведено, що застосовуються декілька понять «управління 

персоналом», «управління людськими ресурсами» та «кадровий 

менеджмент»; 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 (с. 33-54). Мельником В.І. розглянуто управління персоналом в 

системі державної служби України як наукову-теоретичну проблему. Та 

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

основою моделей і практики управління персоналом на державній/публічній 

службі, а також представлена авторська періодизація щодо основних 

напрямів досліджень із проблематики управління персоналом в системі 

державної служби в Україні (с. 55-69). Досліджуючи зарубіжні моделі 
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державної служби як основи формування методології управління 

персоналом, здобувачем 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; 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 (с. 70-91). 

У другому розділі «Організаційно-правові засади управління 

персоналом в системі державної служби в Україні» автором розкриваються 

питання організаційно-правових засади управління персоналом в системі 

державної служби в Україні. Мельником В.І. 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 (с. 98-116). Автором 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, а також 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 (с. 117-137). Досліджуючи нормативно-правове регулювання 

процедур управління персоналом в системі державної служби України, 

дисертант дійшов висновку, що нормативно-правові документи щодо 

управління персоналом під час воєнного стану регламентують та 

визначають управлінсько-адміністративні аспекти діяльності державної 
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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 (с. 69-91). 

Третій розділ «Напрями оптимізації процесів управління персоналом 

в системі державної служби в Україні» 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 (с. 163-182). 

Автором 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 (с.183-204). 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. Надано авторське визначення моделі управління персоналом в 
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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 (с. 205-227) 

Проведений аналіз дає змогу дійти висновку про те, що основні 

наукові положення, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, є 

обґрунтованими. 
 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих 

працях 

Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

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

фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 1 – в інших фахових виданнях; 

та 8 публікаціях у збірниках матеріалів науково-комунікативних заходів.  

Участь у науково-комунікативних заходах свідчить про 

ознайомлення наукової спільноти з результатами дисертаційного 

дослідження. Кількість опублікованих праць відповідає вимогам, що 

встановлені МОН України щодо дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії. 

 

5. Значення роботи для науки, практики та суспільства 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені теоретичні та практичні положення в сукупності дають змогу 

удосконалити правові та організаційно-управлінські засади управління 

персоналом в системі державної служби в Україні, що створює підґрунтя 

для їх реалізації в практичній площині. Впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в практику діяльності органів публічної влади 

підтверджено відповідними довідками. 

Наукові рекомендації, пропозиції, висновки, отримані в 

дисертаційному дослідженні, враховані та використані у діяльності: 

– Міжрегіонального управління Національного агентства України з 

питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (далі – Управління) щодо 

здійснення добору персоналу та забезпечення підвищення кваліфікації 

державних службовців в Управлінні. Зокрема, запроваджується підхід щодо 

розподілу регульованих та нерегульованих методів управління персоналом 

в системі державної служби (довідка про впровадження від  01.08.2022 № 

4); 
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– Одеської обласної державної адміністрації, зокрема щодо: 

можливостей використання досвіду управління персоналом на основі 

кращих зарубіжних практик для підвищення ефективності та 

результативності діяльності органів публічної влади; концепцій до 

стратегічного управління людськими ресурсами та підходів до розробки 

кадрової політики сучасної організації в умовах COVID-19 та кризових 

явищ; інноваційних та традиційних підходів до здійснення таких функцій 

управління людськими ресурсами у системі державної служби, як: 

планування, набір, відбір, адаптація персоналу, розвиток та оцінка 

людських ресурсів, компенсації та винагороди тощо (довідка про 

впровадження від 29.08.2022 № 25); 

– Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  

щодо здійснення добору персоналу та забезпечення підвищення 

кваліфікації. Це відображено в частині реалізації державної політики з 

питань управління персоналом; добору персоналу на державну службу; 

заохочення працівників до кар’єрного підвищення рівня їх компетентності; 

запровадження інноваційних методів до управління персоналом (довідка 

про впровадження від 08.06.2022 № 15-Д); 

– у навчальному процесі відділу підвищення кваліфікації кадрів 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, зокрема, під час 

у спеціальної короткострокової програми «Інститут керівника державної 

служби в державному органі» (08-09.04.2021р.) та спеціальної 

короткострокової програми «Організація діяльності державних службовців» 

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

Одеської області (довідка про впровадження від 30.12.2021 № 01/13/448). 

У сукупності отримані В.І. Мельником теоретичні та практичні 

результати дають змогу підвищити результативність процесу управління 

персоналом у системі державної служби в Україні, що актуалізує значення 

роботи для суспільства. 
 

 

6. Відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності 

У результаті вивчення дисертаційної роботи порушень 

академічної доброчесності не було виявлено. 
 

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Оцінюючи в цілому позитивно подане до захисту дисертаційне 

дослідження, слід вказати на окремі дискусійні положення дисертації та 

висловити такі зауваження і пропозиції. 
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1. У розділі 3 (с. 182) автором дисертації визначено основні напрями 

оптимізації в процесі управління персоналом в системі державної служби, на 

наш погляд, доречно було б провести узагальнену градацію напрямів у 

контексті відповідних сфер управління персоналом: кадрової, правової, 

мотиваційної, організаційної, антикризової. 

2. У запропонованій моделі управління персоналом в системі 

державної служби (с. 221) бажано б було вказати кінцевий позитивний 

результат управління персоналом за умови впровадження і використання 

запропонованої моделі в управлінській діяльності. 

Висловлені зауваження відтворюють творчий характер роботи, 

суттєво не впливаючи на загальну позитивну оцінку дисертаційного 

дослідження В.І. Мельника, та характеризують значну складність 

досліджуваної проблематики. 
 

 

8. Загальний висновок про відповідність роботи встановленим 

вимогам 

Дисертаційна робота Мельника Володимира Івановича «Управління 

персоналом в системі державної служби в Україні» є цілісним, самостійним, 

завершеним науковим дослідженням, що вирішує важливе науково-

прикладне завдання, має теоретичну і практичну цінність у галузі 

публічного управління та адміністрування. 

На підставі вищезазначеного можна констатувати, що дисертаційна 

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

державної служби в Україні», відповідає вимогам Порядку присудження 

ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої 

вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження 

ступеня доктора філософії, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 січня 2022 р. № 44, а її автор – Мельник Володимир 

Іванович – заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 
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