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кафедри державного управління і місцевого самоврядування 

Навчально-наукового інституту державного управління 

Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка» Липовської Наталії Анатоліївни на дисертацію 

Мельника Володимира Івановича на тему: «Управління 

персоналом в системі державної служби в Україні», подану 

до захисту у спеціалізовану вчену раду Національного 

університету «Одеська політехніка» Міністерства освіти і 

науки України на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії у галузі знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» 

 

 

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

темами 

 

Сучасні євроінтеграційні тенденції України обумовлюють необхідність 

формування нового стратегічного підходу до процесу управління персоналом 

в системі державного служби України на основі міжнародних принципів. 

Невід’ємною складової таких перетворень є створення професійної, 

стабільної, політично неупередженої, відповідальної, авторитетної, 

престижної і високоефективної системи державної служби, яка здатна 

реагувати на ризики та кризи, спроможна надавати якісні управлінські та 

адміністративні послуги населенню. Все це потребує зміни парадигми 

управління в системі державної служби, зокрема щодо організації 

продуманої роботи з кадрами, підготовки компетентних державних 

службовців, постійного підвищення кваліфікації державних службовців,  

формування нових підходів до управління персоналом тощо. Військові дії на 

території України сформували нові виклики у системі державної служби, а 

реалізація державної кадрової політики вимагає розробки та запровадження 
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інноваційних підходів, в тому числі, і в частині підвищення ефективності 

управління персоналом в умовах невизначеності.  

Процеси оптимізації державної служби можливі лише за умов її 

систематичного розвитку, де суттєвого значення набувають питання 

управління персоналом.  Проблематика дослідження управління персоналом 

в системі державної служби на сучасному етапі державотворення потребує 

теоретико-методологічного осмислення та визначення основних заходів 

щодо процесу його здійснення в практичній діяльності, 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.   

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  

 

Дисертаційна робота характеризується структурністю, логічністю 

викладу та аналізу тематики дослідження, належним обґрунтуванням 

висновків та пропозицій. Сформульовану у роботі мету дослідження 

досягнуто, вона відповідає темі дослідження та розкриває сутність 

інструментів оптимізації процесів управління персоналом в системі 

державної служби. Поставлені у роботі завдання вирішено повною мірою, що 

знайшло своє відображення у відповідних висновках і пропозиціях 

дисертаційного дослідження.  

Наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані в 

дисертації, відповідають вимогам до такого виду досліджень. Високий рівень 
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обґрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, їх вірогідність забезпечені: 

 ‒ професійним вирішенням автором низки наукових завдань, що 

сприяло реалізації поставленої мети дослідження, та відповідності 

структурно-логічної схеми дослідження визначеній меті: кожен наступний 

розділ (підрозділ) органічно пов’язаний з попереднім і його доповнює;  

‒ використанням широкої джерельної бази за темою дисертації і 

достатнім масивом аналітичних даних;  

‒ відповідністю предметної спрямованості дисертаційного дослідження 

предмету наукової спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування»:  

‒ достатньою географією та великою кількістю напрямів в апробації 

отриманих результатів на науково-практичних конференціях, у тому числі й 

за міжнародною участю;  

‒ довідками про впровадження та апробацію отриманих у процесі 

дослідження наукових результатів. 

Обрані методи дослідження відповідають визначеній меті та 

завданням дослідження. Для реалізації мети і вирішення завдань 

дисертаційного дослідження було використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових та спеціальних методів.  

Для дисертації характерна системність та ясність викладення 

матеріалу, автор продемонстрував вміння виділити суттєві моменти та 

представив їх чітку аргументацію. Висновки дисертаційної роботи цілком 

обґрунтовані, коректні та логічно випливають з викладеного матеріалу. 

Розроблені та обґрунтовані автором положення, висновки й рекомендації 

мають практичне спрямування та можуть бути використані у процесі 

удосконалення правових та організаційно-управлінські засади управління 

персоналом в системі державної служби в Україні.  
Ознайомлення з текстом дисертації дозволяє констатувати актуальність 

розроблення автором досліджуваної проблематики в цілому, виокремлення 

найбільш суттєвих 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 даного процесу. У 

результаті проведеного дослідження отримано нові наукові й практичні 

результати. 

Основні результати, що мають елементи наукової новизни, полягають, 

зокрема, у такому: вперше обґрунтовано теоретико-прикладні засади 

управління персоналом в системі державної служби в Україні шляхом 
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комплексного аналізу; виокремлено концептуальні погляди зарубіжних 

підходів до управління персоналом в 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 

в 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 наступних елементів: державна політика управління 

персоналом в системі державної служби; нормативно-правове регулювання; 

управлінсько-адміністративне регулювання; компетентнісна складова. 

У дисертаційному дослідженні В.І. Мельником 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; 

- узагальнено теоретико-прикладні засади 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 в 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 підходів щодо управління персоналом в системі державної 

служби.  

В дисертаційному дослідженні дістали подальшого розвитку: 

- систематизація наукових теорій, концепцій, поглядів, наукові школи, 

які є основною моделей і практики управління персоналом на державній/ 

публічній 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, 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. 

 

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. 

Наукові результати дослідження представлено науковій спільноті, про 

що свідчить участь В. І. Мельника у науково-комунікативних заходах. 

Кількість опублікованих праць відповідає вимогам, що встановлені 

Міністерством освіти і науки України щодо дисертацій на здобуття ступеня 

доктора філософії. 

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. В дисертаційній роботі використовується декілька категорій 

«управління персоналом», «управління людськими ресурсами» та «кадровий 

менеджмент». Розглядаються різні сучасні підходи щодо їх тлумачення та 

надання визначення. Проведено достатньо ретельний опис кожної категорії 

та дефініцій. Втім, в роботі не проведено чітких відмінностей між цими 

категоріями та не надано авторське визначення даних відмінностей. 

2. Автором дисертації визначено основні напрями оптимізації в процесі 
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управління персоналом в системі державної служби, але не надано власного 

визначення поняття «управління персоналом в системі державної служби», 

враховуючи запропоновану модель управління персоналом в системі 

державної служби. 

3. В дисертації представлено авторську систематизовано наукових 

теорій, концепцій, поглядів, наукових шкіл, які є основною моделей і 

практики управління персоналом на державній / публічній службі. Надано 

авторське визначення моделі управління персоналом. Втім, було б доречно 

надати теоретико-методологічне обґрунтування запропонованої моделі, з 

описом теорій та концепцій, які стали підґрунтям моделі, а не тільки її 

практичну реалізацію.   

4. Автором дисертаційного дослідження сформульовані рекомендації 

щодо вдосконалення Закону України «Про державну службу» з введенням 

окремого розділу «Діяльність державного службовця за умов воєнного стану 

та воєнних дій» зі статтями, що регламентують та визначають особливості 

державної служби та управління персоналом в період воєнного стану. Втім, 

враховуючи зміст дисертаційного дослідження, проведений аналіз 

законодавства були б доречними рекомендації щодо змін і в інших статтях, 

зокрема тих, що стосуються організаційних аспектів управління персоналом, 

розширення методів управління персоналом, а також визначення практичної 

реалізації запропонованої практичної моделі управління персоналом в 

системі державної служби.  

5. Автор детально проаналізував певні дисертаційні дослідження, 

дотичні до проблематики управління персоналом. Проте доцільно було б 

розширити пошуковий інтерес і на численні монографії та статті, присвячені 

зазначеній темі.  

Висловлені зауваження мають дискусійний характер або стосуються 

другорядних аспектів дисертаційної роботи та не впливають на її загальну 

позитивну оцінку. Вони не знижують наукової і практичної цінності 

отриманих результатів, а переважно окреслюють напрями подальших 

наукових розробок. 

 

6. Загальний висновок 

 

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 
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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». 
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