


вдосконалення публічного управління буде просто неможливим. Більше того, 

складність питання щодо соціальних ресурсів та забезпечення ними 

організаційних структур, що виконують функції публічного управління, 

полягає в тому, що воно охоплюється низкою дуже важливих і одночасно 

складних понять, які ще не до кінця знайшли своє не лише теоретичне 

висвітлення, а й практичну реалізацію, серед яких «соціальне управління», 

«публічне управління» та «публічна служба». 

У зв’язку із наведеним виникає гостра потреба в проведенні ґрунтовних 

адміністративно-правових досліджень за наведеною тематикою. 

Крім того, адміністративно-правове регулювання реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні сьогодні є однією з 

актуальних проблем сучасної юриспруденції, що вимагає комплексного 

наукового опрацювання з метою встановлення емпіричних основ, визначення 

певної множинності норм у системі права. Це потребує наукового 

обґрунтування власної предметності, змісту, функцій та місця у системі права. 

ІІ. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність. 
Автор правильно визначив мету та завдання дослідження, обрав 

відповідну методику його проведення. Саме тому обґрунтованість наукових 

положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх 

достовірність не викликають жодних сумнівів. Дисертантом опрацьовано 

достатню кількість (312 найменувань) бібліографічних джерел, присвячених 

питанням теоретичних засад адміністративно-правової реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації, розглянуто адміністративно-

правовий механізм регулювання цього процесу, а також запропоновані шляхи 

вдосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні.  

При цьому автор висвітлив позиції провідних учених в галузі 

адміністративного права, детально проаналізував ступінь їхньої 

аргументованості, виклав своє бачення таких позицій, а також вивчив стан 



вирішення питання щодо адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в інших країнах. 

Зміст, структура дисертації, коло розглянутих в ній питань та 

сформульовані результати й пропозиції свідчать про те, що автор провів 

глибоке наукове дослідження. Достовірність та обґрунтованість висновків 

забезпечені за рахунок використання сучасних методів наукового пізнання, 

застосування яких обумовлене змістом і метою поставлених завдань. Зокрема, 

Діалектичний метод був використаний при написанні всіх без винятку розділів 

дисертаційного дослідження, а його застосування зробило можливим всебічний 

аналіз адміністративно-правове регулювання реалізації кадрового забезпечення 

в органах публічної адміністрації в Україні як об’єктивно існуючого явища та 

виявлення його специфіки та особливостей. Методологічну базу дослідження 

становить також ряд загальнонаукових та спеціально-наукових методів: 

аналізу, синтезу, дедукції, індукції, абстрагування, узагальнення, класифікації, 

системний та структурно-функціональний, статистичний, історико-правовий, 

порівняльно-правовий, формально-юридичний. Використання методів аналізу, 

синтезу, системного та структурно-функціонального методів дозволило 

дослідити основні складові адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні і, водночас, 

здійснити аналіз адміністративно-правової категорії «кадрове забезпечення» 

(підрозділи 1.1, 1.2, 1.3). Застосування структурно-функціонального методу 

сприяло всебічному дослідженню адміністративно-правових відносин, які 

виникають і здійснюються в процесі реалізації кадрової політики в органах 

публічної адміністрації в Україні (підрозділи 1.1, 2.3, 3.2). Історико-правовий 

метод використано при аналізі розвитку загальної теорії кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні (підрозділ 1.1.). 

Порівняльно-правовий метод використано при вивченні і теоретичному 

обґрунтуванні різних моделей публічного кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації (підрозділ 2.1, 2.2). Статистичний метод сприяв 

визначенню основних тенденцій розвитку кадрового забезпечення в органах 



публічної адміністрації в різних умовах (підрозділ 1.3). Використання 

формально-юридичного методу мало місце при аналізі практики кадрового 

забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні (підрозділи 2.2, 3.1) 

тощо. Комплексний підхід сприяв всебічному розгляді кадрового забезпечення 

як категорії адміністративного права, дослідженню її сутності і змісту. 

У науковій роботі використано праці вітчизняних і зарубіжних учених у 

галузях адміністративного права, адміністративного процесу, теорії держави і 

права, публічного управління.  

В дисертаційній роботі П.В. Євдокимова піднімаються та аналізуються 

питання визначення дефініції «кадрове забезпечення», адміністративно-

правового статусу суб’єктів кадрової роботи, організаційно-правових засад 

відбору кадрів, професійної підготовки та ротації кадрів. 

ІІІ. Достовірність і новизна наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації одержаних результатів 

обумовлена глибиною наукового аналізу правової бази досліджуваної 

проблематики, яку становлять приписи Конституції України, законів України, 

постанов Верховної Ради України, актів Президента України і Кабінету 

Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, а 

також міжнародних нормативно-правових актів. Інформаційну та емпіричну 

основу дослідження складають Конституція України, міжнародно-правові акти, 

ратифіковані Україною, закони України, нормативні акти Президента України 

та Кабінету Міністрів України, акти центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, що визначають засади, зміст та особливості адміністративно-

правового регулювання реалізації кадрового забезпечення в органах публічної 

адміністрації в Україні.. 

Слід позитивно визначити результати дослідження теоретичних засад 

адміністративно-правової реалізації кадрового забезпечення в органах 

публічної адміністрації в Україні, а саме: сутності і завдань кадрового 

забезпечення (стор. 21-37), його принципів та функцій (стор. 37-55), а також 

особливостей сучасного вітчизняного кадрового забезпечення органів публічної 



адміністрації (стор. 55-74). 

Дисертант слушно зауважує, що механізм адміністративно-правової 

реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні є 

складною категорією і ретельно аналізує в роботі його складові. Проведений 

дисертантом аналіз дозволив йому виявити як значення цього механізму, так і 

недостатньо високий рівень результативності профорієнтаційної роботи з 

населенням (стор. 80-85), професійної підготовки відповідних кадрів (стор. 92-

96), а також кадрової роботи (стор. 115-119), що, в першу чергу, пояснюється 

відсутністю належної теоретично розробленої концепції адміністративно-

правової реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації 

(стор. 118). 

Особливо слід відмити пропозиції П.В.Євдокимова щодо напрямів 

удосконалення та подальшого розвитку адміністративно-правової реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації  шляхом адаптації 

зарубіжного досвіду адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення (стор. 134-161) та вдосконалення процесу управління 

якістю кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації України (стор. 

161-189). 

Всі ці положення дисертаційного дослідження містять елементи новизни, 

і без сумніву, є внеском у адміністративно-правову доктрину. 

IV. Наукова і практична цінність дисертації. Наукова новизна 

одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації розкрито сутність та 

адміністративно-правові засади кадрового забезпечення органів публічної 

адміністрації в контексті погляду на нього як на особливий вид управлінської 

діяльності з урахуванням трьох аспектів її реалізації - соціального, 

управлінського і правового. Крім того, обґрунтовано необхідність закріплення 

на законодавчому рівні правових механізмів запобігання конфлікту інтересів в 

органах публічної адміністрації, складовими якого є сукупність нормативно 

визначених обмежень, дотримання яких виключає можливість виникнення 

конфлікту інтересів, способи уникнення конфлікту інтересів, способи 



врегулювання конфлікту інтересів, нормативно визначені наслідки невжиття 

заходів щодо недопущення або  врегулювання конфлікту інтересів. На базі 

проведеного дослідження дисертантом розв’язано низку питань конкретного 

наукового завдання і сформульовано нові положення, висновки, рекомендації 

та пропозиції. Ним узагальнено концептуальні засади правового регулювання 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації в системі кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації, а також конкурсного відбору 

кандидатів на відповідні посади, а також запропоновано комплекс заходів 

правового характеру, спрямованих на впровадження системи управління якістю 

кадрового органів публічної адміністрації в Україні, а також доведено 

доцільність їх реалізації. Одночасно, дисертантом узагальнено зарубіжний досвід 

адміністративно-правових засад кадрового забезпечення органів публічної 

адміністрації та визначено основні напрями його запозичення в нашій державі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять науково-теоретичний і практичний інтерес. Так, сформульовані в 

дисертації висновки та рекомендації можуть бути використані: у науково-

дослідній сфері – як підґрунтя для подальшої розробки теоретичних і 

прикладних проблем адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні, а також для 

підготовки відповідних наукових видань та організації науково-дослідної 

роботи студентів, курсантів і слухачів вищих юридичних навчальних закладів 

України; у сфері правотворчості - як науково обґрунтовані пропозиції щодо 

подальшого удосконалення чинних нормативно-правових актів, які 

регламентують питання адміністративно-правового регулювання реалізації 

кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні; у 

правозастосовній діяльності - як рекомендації щодо підвищення ефективності 

практичної діяльності суб’єктів адміністративно-правового регулювання 

реалізації кадрового забезпечення в органах публічної адміністрації в Україні; у 

навчальному процесі – як матеріали для підготовки відповідних розділів 

навчальних видань (підручників та навчальних посібників) і науково-



методичних розробок з навчальних дисциплін «Адміністративне право», 

«Публічне управління», відповідних спецкурсів («Адміністративна 

відповідальність», «Адміністративне судочинство», «Теоретичні проблеми 

адміністративного судочинства»), а також для проведення різних форм 

навчальних занять (лекційних, семінарських, практичних) зі студентами, 

курсантами і слухачами вищих юридичних навчальних закладів України.  

V. Повнота викладу наукових положень, висновків, рекомендацій, 

сформульованих у дисертації, авторефераті та опублікованих працях. 
Основні положення дисертації з достатньою повнотою викладені в 9 наукових 

працях, у тому числі в 5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що 

визнані як фахові з юридичних наук, 1 стаття - у зарубіжному науковому 

виданні, а також у 4 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Зміст поданого автореферату дисертації ідентичний основним 

положенням дисертації. Дисертація та її автореферат оформлені відповідно до 

встановлених вимог. В цілому дисертаційна робота виконана на належному 

науково-теоретичному рівні. Дисертантом по-новому вирішені теоретичні 

питання теми дослідження, які є вагомим внеском в науку адміністративного 

права, а також свідчать про глибокі знання теорії та практики адміністративно-

правових засад кадрового забезпечення органів публічної адміністрації 

України, вміння зосереджувати увагу на принципових і практично значущих 

проблемах наукового дослідження. 

Власне бачення шляхів вирішення певних проблем, обґрунтований підхід 

до їх розв’язання дозволили автору висловити низку нових та таких, що 

заслуговують на увагу, теоретичних положень і пропозицій. Зазначене 

стосується обґрунтування дисертантом доцільності створення єдиного базового 

комплексу нормативних вимог рівня та змісту професійно важливих якостей 

кадрів органів публічної адміністрації, розробка додаткових нормативних 

вимог та характеристик якостей кадрів органів публічної адміністрації з 

урахуванням існуючої диференціації службово-трудової їх діяльності залежно 



від виду державної служби, запровадження в якості експерименту в службах 

роботи з персоналом систему управління якістю кадровим забезпеченням тощо. 

Позитивно оцінюючи науково-теоретичну та практичну значимість 

дисертаційного дослідження П.В. Євдокимова, його актуальність, наукову 

новизну та можливість використання пропозицій і рекомендацій дисертанта для 

вдосконалення адміністративно-правових засад кадрового забезпечення органів 

публічної адміністрації в Україні, необхідно наголосити, що окремі положення 

дисертації недостатньо чіткі та небезперечні, має місце непереконлива 

аргументація деяких висновків. Зазначене обумовлює необхідність висловлення 

окремих зауважень: 

1. Визначаючи об’єкт дисертаційного дослідження, П.В. Євдокимов 

окреслює його як «суспільні відносини у сфері кадрового забезпечення органів 

публічної адміністрації в Україні, що виникають у процесі реалізації кадрової 

політики в цих органах» (стор. 14 дисертації та стор. 3 автореферату). З таким 

формулюванням об’єкту адміністративно-правового дослідження важко 

погодитися, адже сучасне адміністративне право - це наука про суспільні 

відносини управлінського характеру між публічною адміністрацією та 

об’єктами публічного управління, які виникають у сфері владно-розпорядчої 

діяльності, надання адміністративних послуг з метою публічного забезпечення 

прав і свобод людини. Але воно розглядає не лише суспільні відносини 

національної безпеки, а й фонові для них явища. Саме тому, наведене автором 

формулювання об’єкта дослідження перетворює адміністративне право на 

певного «статиста», що слідкує за правовідносинами у сфері національної 

безпеки та вивчає наслідки протиправної поведінки суб’єктів таких 

правовідносин. 

2. В дисертаційній роботі висвітлено основні напрями удосконалення 

механізму адміністративно-правового регулювання реалізації кадрового 

забезпечення органів публічної адміністрації України (стор. 81-83), але не 

конкретизовано, на що націлені регулюючі питання визначення особливостей 

кадрового забезпечення, що встановлені в нормативно-правових документах. 



3. Вважаємо, що автору слід було звернути більше уваги на розробку 

поняття державної політики щодо адміністративно-правового регулювання 

реалізації кадрового забезпечення органів публічної адміністрації України, 

адже не слід забувати, що сама по собі державна політика - це у своїй більшості 

не діяльність, яку здійснюють суб’єкти адміністративно-правового 

регулювання реалізації кадрового забезпечення органів публічної адміністрації, 

а безпосередньо ті вироблені державою напрямки, прийоми та способи за 

допомогою яких забезпечується рівновага у сфері кадрового забезпечення 

органів публічної адміністрації, регламентується діяльність органів публічної 

адміністрації. 

4. У підрозділі 2.3 «Кадрова робота в системі кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні» метою кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації визначено уникнення надмірної 

політизованості кадрових призначень, квотних принципів і традиційної 

лояльності, однак слід зауважити, що ця робота вимагає більш чіткої тактики і 

стратегії адміністративно-правового регулювання кадрового забезпечення в 

органах публічної адміністрації в Україні насамперед на рівні держави. Але 

дисертаційна робота, на жаль, не містить авторських висновків з цієї проблеми. 

5. Вважаємо, що робота значно б виграла, якщо автором були б 

розглянуті теоретичні аспекти інституційного забезпечення кадрової роботи 

органів публічної адміністрації. 

6. На наш погляд, потребує уточнення ще один момент роботи: при 

характеристиці професійної готовності публічних службовців до управління 

соціальними проектами автором не враховано специфіку підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, 

керівників державних підприємств, установ та організацій. Хоча 

загальновизнаним є факт, що саме в цій системі здійснюється професіоналізація 

публічних службовців. 

Загальний висновок та оцінка дисертації. Натомість, вказані 

зауваження мають здебільшого характер побажань щодо подальшого 




