


Формулювання теми дисертаційного дослідження, спосіб її висвітлення, 

а також теоретичний та методологічний процедурний апарат не викликають 

сумнівів, відповідно – підтверджують професіоналізм автора. Обґрунтування 

актуальності теми дослідження є переконливим.  

Предмет та об’єкт дослідження визначено чітко, а їх співвідношення 

вимірюється як конкретне та загальне. Їх обрання збігається із фактичним 

матеріалом дисертаційного дослідження та відповідає дійсному науковому 

пошуку П.В. Євдокимова.. 

Тема актуалізується у зв’язку із виконанням дисертаційного 

дослідження відповідно до основних положень Стратегії сталого розвитку 

«Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 

№ 5/2015; Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 рр., затвердженої Указом Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 рр., 

затвердженої Постановою загальних зборів Національної академії правових 

наук України від 03 березня 2016 р.; планів наукових досліджень 

Запорізького національного університету, комплексних наукових проєктів 

«Основні напрямки удосконалення законодавства України в умовах 

євроінтеграційних процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і 

«Дослідження основних напрямків реформування законодавства України в 

контексті глобалізаційних процесів» (номер державної реєстрації 

0111U008532). 

Безсумнівною перевагою роботи є використання великого обсягу 

наукових праць українських та зарубіжних вчених, нормативно-правових 

актів, емпіричних матеріалів, у тому позитивного досвіду зарубіжних країн 

(США, Великобританії, Австрійської Республіки, ФРН, Французької 

Республіки, КНР та ін.). 

Належний ступінь обґрунтованості і достовірність наукових положень, 

висновків і рекомендацій забезпечуються, по-перше, використанням низки 



загальнонаукових і спеціальних методів пізнання, застосування яких не 

викликає сумнівів. Їх перелік не лише приведено у відповідній рубриці, а й 

розкрито – змістовно представлено визначення того, що автором 

досліджувалося. Вказаного комплексу методів достатньо для вирішення 

теоретичних та практичних (прикладних) завдань; по-друге, рівнем 

узагальнення теоретичних висновків і поглядів, викладених у ретельно 

вивчених напрацюваннях вітчизняних і зарубіжних вчених; по-третє, 

належним критичним аналізом відповідних нормативно-правових актів; по-

четверте, належною апробацією результатів дослідження та їх 

оприлюдненням, відповідно вимог, що висуваються до такого роду робіт. 

Використання достатнього обсягу нормативно-правових актів, 

загальнотеоретичних і прикладних праць вчених, розробок фахівців у галузі 

адміністративного права (312 джерел) надало можливість здобувачу 

методологічно коректно підійти до обґрунтованості висновків та 

рекомендацій у роботі.  

Більшість положень, висновків і практичних рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, належним чином обґрунтована і апробована, а 

також достатньо повно викладено в опублікованих здобувачем працях. 

Наукова новизна містить положення, які є новими для науки 

адміністративного права й підтверджується, зокрема зверненням автора до 

аналогічних дисертацій та публікацій інших авторів виданих останнім часом, 

у ній наявні конкретні наукові результати, що не носять поверхневого чи 

декларативного характеру, а є достатньо обґрунтованими.  

Дисертація здобувача є завершеною працею, в якій отримані науково 

обґрунтовані результати, які в сукупності вирішують актуальне наукове 

завдання пов’язане із розкриттям природи адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні, аналізу його специфічних особливостей, з’ясування 

організаційно-правових засад даної діяльності, розроблення науково 

обґрунтованої системи заходів, спрямованих на її вдосконалення. 



Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення і результати дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог. Основні положення та 

результати дисертаційного дослідження викладено у 5 наукових статтях, з 

яких 4 опубліковані у вітчизняних виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 4 

тезах доповідей на науково-практичних конференціях, що достатньо повно 

відображають зміст дисертації та підтверджують самостійність наукового 

пошуку П.В. Євдокимова. . 

Аналізуючи зміст дисертаційного дослідження, слід врахувати наступні 

положення: у першому розділі дисертаційного дослідження проаналізовано 

загальні теоретичні питання реалізації кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні та його місце в державній кадровій 

політиці. Певна увага приділена з’ясуванню змісту кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні. Обґрунтовується організаційна 

(управлінська) структура кадрового забезпечення, яка характеризує саме 

суб’єктний склад державних органів і відповідних посадових осіб, на яких 

покладається виконання відповідних функцій із кадрового забезпечення в 

державі, встановлюються елементи такої структури (стор. 30-32). Розглянуто 

принципи та функції кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні, при чому наголошено, що принципи кадрового 

забезпечення діють як системне утворення, яке утворюють норми-принципи 

різної сфери дії, а отже, є можливість здійснення їх класифікації на загальні 

та спеціальні (структурно-цільові, структурно-функціональні, структурно-

організаційні, структурно-процесуальні) (стор. 47-48). Окремо акцентується 

увага на особливостях кадрового забезпечення (підрозділ 1.3 дисертації), в 

результаті – автор формує передумови використання наявного понятійного 

апарату в дисертації та відмежовує їх від суміжних правових категорій.  

В другому розділі дисертації розкрито підхід до профорієнтаційної 

роботи в системі кадрового забезпечення, а також професійної підготовки та 



кадрової роботи. Визначено їх сутність зміст та проведено аналіз 

нормативно-правового забезпечення. Цінними є висновки, зокрема щодо 

понять «система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів органів публічної адміністрації» – цілеспрямована й чітко 

організована сукупністю елементів, уся діяльність суб’єктів, спрямована на 

досягнення єдиної мети – забезпечення органів публічної адміністрації 

належною кількістю високопрофесійних і всебічно підготовлених кадрів 

державних службовців, які володіють сучасними науковими знаннями, 

навичками й уміннями, а також здатні до ефективного здійснення цілей і 

функцій правової держави у своїй практичній діяльності (стор. 91). Варто 

підтримати обраний напрям наукового пошуку щодо встановлення 

особливостей професійної підготовки кадрів в системі кадрового 

забезпечення, крізь призму закономірностей та вихідних ідей здійснення 

такої діяльності (зокрема, стор. 104). Заслуговує на увагу напрями вирішення 

питання формування програмних документів щодо можливості навчання за 

програмами підвищення кваліфікації державних службовців (стор. 107). Не 

менше актуальною є проблематика кадрової роботи в системі кадрового 

забезпечення в органах публічної влади. При чому, варто визнати 

обґрунтованим підхід до визначення рівнів складових кадрового 

забезпечення (стор. 109), а також до визначення особливостей правового 

статусу кадрових підрозділів (стор. 119).  

У третьому розділі науковий пошук скеровано у напрямах встановлення 

ефективності кадрового забезпечення органів публічної влади (державного 

управління). Схвальної оцінки заслуговує положення щодо адаптації 

зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в Україні, зокрема положення про окремі напрями 

реформування державної служби (наприклад: стор. 145, 149) тощо. 

Обґрунтованими є пропозиції щодо особливостей підвищення якості 

кадрового забезпечення (стор. 171). 

Слід погодитись із висновком здобувача щодо особливостей кадрового 



забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні віднесені наступні: 

суб’єктно-об’єктна характеристика кадрового забезпечення; його належність 

до управлінської діяльності держави, пов’язаної з впливом на значну 

кількість громадян України; воно стосується діяльності всіх органів 

публічної адміністрації в Україні, які виконують функції публічного 

управління; воно стосується всіх органів публічної адміністрації в Україні 

поза залежністю від їх відомчої, галузевої належності або характеру та змісту 

їх державно-владних повноважень; воно здійснюється в усіх органах 

публічної адміністрації в Україні, незалежно від їх ієрархічного становища в 

системі публічної влади; воно має свою спрямованість, що обумовлена 

призначенням цього виду діяльності, а відповідно вирішує певне коло питань 

публічного управління; воно сприяє ефективності виконання державою 

взятих на себе функцій; воно забезпечує як результативність діяльності 

органах публічної адміністрації, так і виступає гарантією реалізації їх прав та 

свобод, зокрема права на  розвиток особистості, права на працю та 

соціальний захист (стор. 192-193).  

Особливо актуальним питання варто визнати опрацювання сутності 

профорієнтаційної роботи, яка полягає у цілеспрямованому впливі на 

потенційних кандидатів на службу в органах публічної адміністрації в 

Україні з метою формування в них необхідних якостей, що обумовлені 

специфікою та особливостями реалізації завдань публічного управління на 

відповідних посадах, а також забезпеченні можливості реалізації особистого 

права на державну службу з відповідним урахуванням потреб держави в 

кадрах та відповідності кандидата вимогам, що висуваються. Акцентовано 

увагу на тому, що до основних видів профорієнтаційної роботи в органах 

публічної адміністрації в Україні цілком можна віднести ті її прояви, що вже 

мають місце в практичній діяльності: професійна інформація, професійна 

консультація, професійний добір, професійний відбір та професійна 

адаптація. Наголошено на тому, що профорієнтаційна робота повинна бути 

включена до обов’язкових завдань, функцій та обов’язків суб’єкта кадрового 



забезпечення, що необхідно закріпити у нормативно-правовому вигляді 

(стор. 194). 

Аналіз зроблених пропозицій дозволяє з впевненістю констатувати, що 

використання одержаних результатів дозволить певною мірою обґрунтувати 

необхідність вдосконалення правового регулювання реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації. 

Висновки по вказаній дисертації логічно витікають із вище 

охарактеризованих ознак наукового пошуку, відповідають завданням 

поставленим у роботі, носять наукову та практичну цінність, достатньо 

обґрунтовані, за змістом відповідають спеціальності за напрямом якої 

виконується дослідження.  

Обґрунтовані автором положення і рекомендації можуть бути 

використані у науково-дослідній сфері, правозастосовній діяльності та 

навчальному процесі, що підтверджується відповідними документами про 

впровадження результатів дисертаційного дослідження.  

Автореферат дисертації відповідає її змісту та повністю відображає 

основні положення проведеного дослідження. Дисертацію та автореферат 

оформлено відповідно до встановлених вимог до такого виду робіт.  

Дискусійні положення та зауваження до дисертації. Висока оцінка 

змісту дисертаційного дослідження не виключає наявності окремих питань, 

які мають дискусійний характер або потребують додаткового пояснення під 

час прилюдного захисту: 

1. Розглядаючи принципи і функції кадрового забезпечення дисертант 

робить висновок про доцільність запровадження реформування публічної 

адміністрації в Україні на ґрунті «доктрини адміністративних послуг», 

відповідно до якої сучасна держава не стільки управляє суспільством, 

скільки надає йому послуги. На його думку таке вирішення питання 

сприятиме усвідомленню суб’єктами кадрового забезпечення своєї 

відповідальності за результати діяльності та сумлінному ставленню до 

виконання своїх обов’язків, пов’язаних з кадровим забезпеченням органів 



публічної адміністрації (стор. 44 дисертації). Наведені судження видаються 

дещо поверхневими, оскільки поза увагою автора залишаються пояснення 

щодо співвідношення понять «управління» та «адміністрування», при чому 

так звана «доктрина адміністративних послуг» не розкриває сутності поняття 

«публічне адміністрування» з позиції загальносприйнятої наукової концепції 

управлінсько-позитивної діяльності запропонованої, зокрема членами 

спеціалізованої вченої ради, професорами Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаковим, 

О.В. Кузьменко. Таким чином, враховуючи активний характер оновлення 

категоріального апарату науки адміністративного права, доречним вдається 

розкриття авторського погляду щодо сутності публічного адміністрування.  

2. Вирішуючи завдання дисертаційного дослідження автором 

досліджено принципи та функції кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації. Доводиться, що головною функцією кадрового забезпечення 

органів публічної адміністрації в Україні є залучення кадрів, що дозволяє 

добирати на роботу найбільш висококваліфіковані кадри. Наголошується, що 

залучення кадрів є провідною складовою кадрового забезпечення і 

безпосередньо впливає на майбутній якісний потенціал органів публічної 

адміністрації.  

3. При здійсненні наукового пошуку здобувач цілком виправдано 

використовує можливості порівняльно-правового аналізу, зокрема 

розкриваючи зміст та значення профорієнтаційної роботи в системі 

кадрового забезпечення (стор 82-86), визначаючи шляхи адаптації 

зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення (підрозділ 3.1 дисертації) аналізуючи напрями 

удосконалення якості кадрового забезпечення у вимірі міжнародних 

стандартів (наприклад: стор. 161-162, 165). У зв’яжу із цим доцільно було б 

запропонувати конкретні пропозиції щодо удосконалення адміністративно-

правового забезпечення з урахуванням обраного предмету дослідження.  

4. Варто констатувати, що при виконанні дисертаційного дослідження 

автором використовується низка оцінних публіцистичних категорій, зокрема 




