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1. Актуальність теми дисертації, зв’язок із науковими програмами, 

темами 

 

Завдання побудови України як суверенної і незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави вимагає створення та модернізації публічного 

управління та публічної служби, які б всебічно відповідали вимогам часу. 

Модернізація публічної служби та, особливо, її важливої складової -  

державної  служби  України  можлива  за  умови її системного розвитку, 

здатності  сприймати  виклики  зовнішнього середовища, адекватно  

реагуючи на них. Суттєве значення при цьому набувають питання  

управління персоналом, які розглядаються у дисертаційному дослідженні 

Мельника В.І. 

Необхідно погодитися з автором, який пов’язує актуальність теми зі 

зростанням ролі управління персоналом в системі державної служби, 

необхідністю 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. 

Мельник В.І. наголошує, що гострота проблеми щодо організації дієвої 

системи державної служби та організаційної спроможності процесу 



2 

управління персоналом обумовлена повномасштабним вторгненням країни-

агресора та запровадженням воєнного стану на всій території України. 

Отже, тема наукового дослідження є актуальною, що аргументовано 

доведено автором у вступі. 

Актуальність теми підтверджується і значною кількістю наукових 

публікацій, які ретельно проаналізовано автором. Виділено дослідження 

теоретичних проблем, висвітлення нормативно-правового та організаційно-

функціонального аспектів управління персоналом в системі державної 

служби, проблематику управління персоналом в системі державної служби в 

умовах ризиків та кризових явищ, розглянуто складові управління 

персоналом з позицій компетентнісного підходу та управління професійним 

розвитком, а також - концептуальні й науково-теоретичні засади щодо ролі 

електронного урядування та цифровізації в процесі підготовки державних 

службовців. 

Водночас, автор відзначає відсутність на даний час окремого 

комплексного дослідження з означених питань, особливо це стосується 

організації процесу управління персоналом в умовах воєнного стану. 

Ураховуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що тема 

дисертаційного дослідження Мельника В.І. «Управління персоналом в 

системі державної служби в Україні» є своєчасною та обумовлена 

нагальними потребами державотворчої практики щодо осмислення 

теоретичних і практичних засад управління персоналом в системі державної 

служби в України та надані пропозиції щодо напрямів оптимізації 

зазначеного процесу.  

Оформлення дисертації виконано згідно з чинними вимогами та не 

викликають зауважень. Робота написана науковим стилем, її оформлення 

відповідає існуючим стандартам, у тексті роботи зроблені необхідні 

посилання на цитовані джерела. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації  

 

Сформульовані у дисертації наукові положення, висновки та 

рекомендації є обґрунтованими, базуються на узагальненні достатньої 

кількості наукової літератури та є логічно взаємопов’язаними. Список 

використаних джерел налічує 223 найменування (з яких 15 – іноземними 

мовами). 

Достовірність матеріалів дослідження підтверджена в процесі їх 

апробації на науково-комунікативних заходах.  

Обґрунтованість вузлових положень дисертаційного дослідження 

забезпечується шляхом комплексного використання в дисертаційній роботі 

теоретичних та емпіричних методів наукових досліджень і 

охарактеризованих у вступі (с. 26-27).  

Автор відзначає, що для реалізації мети і вирішення завдань 
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дисертаційного дослідження було використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових (абстрагування, аналіз, логічний, узагальнення, 

порівняння, синтезу, індукції, дедукції тощо) та спеціальних (абстрактно-

логічний, логіко-семантичний, компаративний тощо). 

Обрані методи дослідження відповідають визначеній меті та 

завданням дослідження.  

З метою реалізації визначених мети і завдань у процесі 

дисертаційного дослідження використовувався комплекс 

взаємодоповнюючих та взаємопов’язаних загальнонаукових та спеціальних 

методів дослідження, спрямованих на отримання об’єктивних і достовірних 

результатів.  

Ознайомлення зі змістом дисертаційного дослідження В.І. Мельника  

дозволяє зробити висновок про логічну послідовність та структурну 

збалансованість матеріалу.  

Так, у першому розділі автором систематизовано наукові теорії, 

концепції, погляди, наукові школи, які є основною моделей і практики 

управління персоналом на державній/публічній службі, виділяючи: теорії, 

концепції, підходи та школи 

Проведений аналіз наукових досліджень в сфері державного 

управління та публічного управління дозволив автору даного дисертаційного 

дослідження розробити періодизацію проблематики досліджень щодо 

управління персоналом в системі державної служби.  

Аналіз досліджень зарубіжного досвіду та його співставлення з 

українськими науково-прикладними дослідженнями дозволив автору 

дисертаційного дослідження узагальнити напрями врахування зарубіжного 

досвіду в наукових дослідженнях та практичній діяльності щодо управління 

персоналом в державній службі 

У другому розділі розкриваються питання характеристики системи 

державної служби та визначено основі структурні елементи та особливості її 

функціонування. Відзначено, система державної служби складається із 

взаємозв'язаних підсистем управління, що містять у собі елементи системи 

персоналом управління і відрізняються функціональними цілями, 

завданнями, повноваженнями. Система державної служби забезпечує 

цілісність функціонування державного механізму, виконуючи ряд основних 

функцій та завдань. 

Аналізуючи сутність, мету, завдання, функції та повноваження 

(адміністративно-правовий статус) суб’єктів системи управління державною 

службою, автор відзначає, що служба управління персоналом є базовим 

елементом цієї системи, так як належить до тих органів, які здійснюють 

управління шляхом забезпечення організації і функціонування державної 

служби. 

Обґрунтовано необхідність зміни елементів системи управління 

державної служби і механізму добору на державній службі в частині: 

створення Територіальних центрів оцінювання, замість конкурсних комісій, 

що створюються в кожному державному органі та розміщення результатів 
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оцінювання кандидатів на державну службу на порталі кандидатського 

резерву HRMIS. 

 Представлено авторську систематизацію правових актів України щодо 

складових управління персоналом в системі державної служби в України 

Третій розділ присвячено висвітленню напрямів оптимізації процесів 

управління персоналом в системі державної служби України. 

Продемонстровано досвід  управління персоналом в системі державної 

служби в умовах пандемії COVID-19 та кризових явищ, який, на думку 

автора, свідчить про доцільність 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. 

Представлено авторську кореляцію моделей та методів управління 

персоналом в системі державної служби. Запропоновано класифікувати 

методи управління персоналом в системі державної служби за наступними 

складовими, а саме за: змістовною характеристикою; способом  впливу: за 

засобом регулювання (регульовані та нерегульовані методи); типом впливу 

(прямі та непрямі методи); призначенням (загальні та спеціальні методи). 

 

3. Наукова новизна одержаних результатів 

 

Достовірність положень, висновків і рекомендацій, представлених у 

дисертації, не викликає сумнівів з огляду на доцільне, комплексне та 

результативне використання дисертантом наукової методології. Це знайшло 

відображення в основних положеннях роботи, які сформульовані автором 

особисто і характеризуються певною науковою новизною. 

Зокрема, можна погодитися з автором щодо віднесення до категорії 

«вперше» результатів комплексного аналізу, зокрема, виокремлення 

концептуальних поглядів зарубіжних дослідників до управління персоналом 

в контексті кількох основних напрямів. 

Автором удосконалено: концептуальні погляди щодо понять та 

процесів управління персоналом в науці публічного управління та 

адміністрування на основі виокремлення переваг інноваційних методів та 

моделі управління персоналом в системі управління персоналом з 

регульованою та нерегульованою складовою; узагальнення теоретико-

прикладних засад управління персоналом в системі державної служби; 

напрями модернізації державної служби та вдосконалення управління 

персоналом в контексті законодавчого, організаційного та інституційного 

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

категоріальний апарат науки публічного управління та адміністрування 

В рамках наукового дослідження набули подальшого розвитку: 

систематизація наукових теорій, концепцій, поглядів, наукові школи, які є 

основною моделей і практики управління персоналом на державній службі; 
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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 

Отже, проведена експертиза дисертації дозволяє зробити висновок про 

те, що винесені на захист положення мають новизну як у теоретико-науковій, 

так і у прикладній сфері публічного управління та адміністрування. 

 

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих 

працях 

 

Основні наукові положення й результати дисертаційного дослідження 

висвітлено у 14 наукових публікаціях, зокрема: 4 статті у наукових фахових 

виданнях України та 1 – у зарубіжному науковому виданні, 1 – в інших 

виданнях; 8 тез доповідей на вітчизняних і зарубіжних науково-практичних 

конференціях.  

Слід відзначити, що автор у висновках до розділів дає вичерпну 

інформацію про висвітлення відповідних питань у своїх публікаціях, що 

полегшує комплексне сприйняття теми.  

В опублікованих працях розкрито основні положення дисертації, що 

становлять наукову новизну і винесені на захист. Кількість, обсяг та зміст 

друкованих праць відповідають вимогам п. 8 Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої 

ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня 

доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 січня 2022 року № 44 МОН України і надають авторові право 

публічного захисту дисертації. 

Детальний аналіз представленого рукопису дисертації та наукових 

публікацій дає підстави констатувати ідентичність публікацій і основних 

положень дисертацій.  

 

 

5. Дискусійні питання та зауваження щодо змісту дисертації 

 

У цілому відзначаючи високий науковий рівень виконаного 

дослідження та позитивні сторони поданої до захисту дисертації, водночас 

варто вказати на окремі положення дисертаційної роботи, що мають 

дискусійний характер та спонукають висловити деякі зауваження та 

побажання. Зокрема:  

 1. У запропонованому автором варіанті «предмет дослідження» 

сформульовано ширше, ніж «об’єкт». На наш погляд, при формулюванні 

предмета дослідження варто було б використати поняття «оптимізація», 

«модернізація» чи «удосконалення», оскільки саме на це спрямовано 

зусилля автора, при визначенні мети дослідження відзначено «надання 
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пропозицій щодо напрямів оптимізації даного процесу», а в тексті (с. 182) 

автором дисертації визначено основні напрями оптимізації в процесі 

управління персоналом в системі державної служби. 

 2. Формулювання пункту новизни «вперше» виглядає громіздким і 

складним для сприйняття. Воно складається з кількох частин, вже перша з 

яких комплексно охоплює проблему і може бути подана в частині 

«удосконалено».  

 На наш погляд, доцільно було б сконцентрувати увагу на 

запропонованій автором моделі управління персоналом в системі державної 

служби з регульованою та нерегульованою складовою (параграф 3.3.с. 204- 

227; висновок 9) 

 3. Автором значна увага звертається на визначення основних 

напрямів оптимізації в процесі управління персоналом в системі державної 

служби, розкрито методи управління персоналом, розроблена модель 

управління персоналом (рис. 3.2, с. 221).  

 Проте поза увагою автора залишилися перспективи оптимізації 

управління персоналом на державній службі, пов’язані з процесом 

диджиталізації. Аналіз досліджень українських та зарубіжних вчених, 

кілька з яких подано автором у списку літератури,  свідчить, що питання  

впровадження та розвитку електронного урядування та електронної 

демократії були і залишаються в центрі їх уваги. На нашу думку,  

включення цієї проблематики поглибило висвітлення окремих аспектів теми 

та дозволило б  їх актуалізувати.  

 4. У висновках на основі отриманих результатів дисертаційного 

дослідження автором сформовано 10 пропозицій, які загалом розкриті у 

тексті дослідження та мають практичну цінність. Водночас, вважаємо, що 

дані пропозиції було б варто систематизувати за напрямами та значенням. 

Відносно окремих пропозицій виникає питання доцільності їх 

впровадження. Наприклад, чи варто особливості роботи з персоналом під 

час воєнного стану включати до Закону України «Про державну службу»?  

 

Водночас необхідно констатувати, що висловлені зауваження та 

пропозиції носять здебільшого дискусійний та рекомендаційний характер, а 

висловлені недоліки і побажання, насамперед, окреслюють можливі 

перспективні напрями подальшої наукової роботи та творчих пошуків в 

розробці проблематики дисертаційного дослідження. 

 

 

6. Загальний висновок 

 

Висловлені зауваження та пропозиції мають в основному 

рекомендаційний характер, не знижують загальної позитивної оцінки та 

значущості дисертаційної роботи, яка в межах визначеної мети та завдань є 

цілісним дослідженням актуального завдання щодо запропонованого нового 

концептуального погляду на процеси управління персоналом в системі 



7 

державної служби в Україні, що полягає у розробці моделі управління 

персоналом та формулюванні теоретичних та практичних рекомендації щодо 

напрямів оптимізації зазначеного процесу. 

Дисертаційна робота Мельника Володимира Івановича на тему: 

«Управління персоналом в системі державної служби в Україні» є 

самостійним та завершеним науковим дослідженням, містить наукові 

результати, що в сукупності вирішують актуальне наукове завдання, її зміст 

відповідає галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».  

На підставі вищезазначеного можна констатувати, що дисертаційна 

робота В.І. Мельника характеризується новизною одержаних результатів та 

висновків, має теоретичну і практичну цінність, відповідає вимогам 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі 

змінами) та 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 

року № 44 (зі змінами), а її автор, Мельник Володимир Іванович, заслуговує 

на присудження ступеня доктора філософії у галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування». 

 

 

 

Офіційний опонент: 

Доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри публічного  

управління та публічної служби Академії праці,  
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