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ВІДГУК
офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора, 
заступника директора Української школи урядування, керівника Центру 
оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Хаджирадєвої 
Світлани Костянтинівни на дисертацію Громадецького Олександра 
Миколайовича на тему «Концепція постмодерного публічного управління
Ч. Фокса та Г. Міллера», подану до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 
26.001.155 у Київському національному університеті імені Тараса
Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 281 -  публічне управління та адміністрування

1. Актуальність обраної теми дослідження

Кожен історичний період відрізняється унікальною цілісністю 
культурних ідей, цінностей та форм життя, які неминуче проявляються у всіх 
прошарках суспільства, державних установах, організаціях приватного сектору 
та структурах свідомості людей. Епоха постмодерну - це протиставлення 
цінностям модерну, реалізму, цілісності, синтезу, раціональності, позитивізму, 
стабільності, споживанню, релятивізму, універсалізму, ясності, ідентичності та 
авторитету. Постмодерне середовище особливо важливе під час трансформації 
моделей державного управління, коли змінюються його пріоритети поряд із 
функціонуванням інституцій, процесів прийняття рішень та систем державної 
служби. У контексті формування нормативного, демократичного дискурсу 
нового державного управління, інститути публічного сектору, як механізм 
реалізації державної політики, стикаються з потребами та положеннями 
постмодерного суспільства, амбівалентними формами мислення та життя, які 
можуть стати загрозою для формування нових принципів державного 
управління та їх практичної реалізації.

Саме тому дисертаційне дослідження Громадецького О.М. є актуальним
і затребуваним у контексті розвитку вітчизняної системи публічного
управління та посилення української наукової галузі з публічного управління та
адміністрування. Концепція Ч. Фокса та Г. Міллера є однією з найбільш
концептуальних постмодерних розвідок кінця XX століття, о д н щ (§^да^«двжійитЕт
науці досі не отримала гідної рефлексії та оцінки. ріМм̂  <л¥£СА1̂ £ТЕ1

І З С -  о£"ТГ5Г§Гіі.
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За своєю темою та змістом дисертаційне дослідження має зв'язок з 
науковими програмами та темами, здійснене в межах комплексної наукової 
програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 
глобалізації», а також науково-дослідної теми філософського факультету 
«Модернізація філософської та політологічної освіти і науки України на основі 
міжнародних освітньо-наукових стандартів» (16БФ041-01).

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків, 
сформульованих у дисертації, їх вірогідність

Матеріал викладено логічно, послідовно та системно, що дає можливість 
комплексно розкрити основні аспекти обраної теми дослідження; виваженість і 
обґрунтованість висновків не викликає сумнівів. Висновки, узагальнення, 
авторські рекомендації та пропозиції базуються на ретельному опрацюванні 
бібліографічного матеріалу та вдало підібраного методологічного 
інструментарію. Зазначене дає підстави зробити загальний висновок, що зміст 
дисертації повною мірою розкриває обрану тему і проблеми, які складають 
об’єкт та предмет дослідження.

Метою дисертації є розкриття змісту концепції постмодерного 
публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера та визначення можливостей 
застосування її окремих положень у процесі реформування системи державного 
управління в Україні (стор. 17). Об’єктом дослідження є теорії публічного 
управління модерну та постмодерну (стор. 18). Предметом дослідження є 
концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера 
(стор. 18).

Для досягнення поставленої мети дисертантом використано низку 
методів, зокрема структурно-функціональний, порівняльний, бібліографічний, 
історіографічний (стор. 18). Використання останнього привертає особливу 
увагу, адже саме він дав можливість продемонструвати розвиток уявлень про 
постмодерні засади публічного управління та адміністрування та дослідити 
еволюцію змісту постмодерного підходу.

У ході дослідження автором визначено кризові ознаки модерного 
державного управління; досліджено концептуальні відмінності модерного та 
постмодерного публічного управління; виявлено та проаналізовано 
філософські засади формування концепції постмодерного публічного 
управління Ч. Фокса та Г. Міллера; розкрито сутність комунітаризму, 
конституціоналізму та неолібералізму як альтернатив традиційному 
державному управлінню; з’ясовано провідні ідеї та інструменти концепції 
постмодерного публічного управління; ідентифіковано прикладний потенціал
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концепції Ч. Фокса та Г. Міллера у контексті реформування сучасної системи 
державного управління в Україні.

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження концепції 
постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера» досліджено 
науковий фундамент концепції постмодерного публічного управління у вигляді 
ідей таких мислителів як Р. Гамел, М. Гармон, Г. Кас, Б. Катрон, М. Фуко тощо, 
окрім цього проаналізовано пряму ідейну спадковість концепції наукового 
тандему, зокрема від поглядів П. Бергера та Т. Лукмана. «У пошуках 
теоретичних засад для власного наукового конструкту Ч. Фокс та Г. Міллер 
звертаються до соціального конструкціонізму як напряму конструктивізму, а 
саме - теоретичної праці П. Бергера та Т. Лукмана «Соціальне конструювання 
реальності»..., в якій міститься дослідження шляхів, за допомогою яких 
індивіди та соціальні групи беруть участь у формуванні соціальної реальності, 
яку вони самі й сприймають. Ключова ідея П. Бергера та Т. Лукмана полягає у 
тому, що поява та підтримка будь-якого знання відбувається за рахунок 
соціальних інтеракцій» (стор. 40). При цьому дисертант наголошує на 
відмінностях модерного і постмодерного стилів публічного управління, 
акцентуючи увагу на виразному дебюрократичному змісті останнього, а також 
властивому йому мережевому способі комунікації.

У другому розділі «Постмодерне публічне управління: сутність та 
складові» розкривається зміст комунітаризму, неолібералізму та 
конституціоналізму як альтернатив традиційному (бюрократичному) 
управлінню. Дисертант зазначає, що комунітаризм має відмінне від 
модерністського розуміння індивіду, його природи та призначення; змінює 
локус та напрямок причинності; спирається на телеологію доброчесності та 
етику характеру, сприяє практиці, що характеризується фронезисом. Усе це 
демонструє його виразні переваги у порівнянні з ортодоксальним публічним 
управлінням. Щодо неоліберального підходу до державного управління його 
зміст, на думку здобувана, полягає у маркетизацїї державного сектору з метою 
дебюрократизації та підвищення ефективності. Основні інструменти у 
відповідному процесі -  це дослідження виконання та аудит, контрактація та 
менеджеризація. У порівнянні з ортодоксальною моделлю державного 
управління неоліберальний аналог має певні переваги, зокрема відмову від 
превалювання стандартизованих правил та приписів на користь результатів на 
виході. Але при цьому неоліберальний підхід лишається вірним раціональним 
традиціям сприйняття реальності. Попри значущі практичні результати, 
дисертантом ідентифіковано недоліки неоліберальної постмодерної моделі 
публічного управління, такі як можливості для корупції та переоцінювання 
системи вимірювання ефективності. Конституціоналізм є своєрідним закликом 
шанувати основи і традицію, об’єднані найвищим актом, дотримуватися цього
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аргументу і відповідати його високим принципам.
У третьому розділі «Прикладний вимір постмодерного публічного 

управління» автор досліджує практичні кейси використання ідеограм як 
актуальних механізмів конструювання публічної дійсності, що сприяють 
формуванню символічної та ірраціональної гіперреальності, виявляє умови 
комплементарності модерних та постмодерних механізмів публічного 
управління. Окрім цього, Громадецький О.М. вивчає не лише можливості 
імплементації принципів постмодерного публічного управління у вітчизняній 
практиці, а й доводить їх функціонування (належне управління, деліберації, 
мережевий підхід, ЗМІ як суб’єкти конструювання реальності через символи та 
наративи тощо).

Насправді, дисертація являє собою зразок науково-дослідної роботи 
потужного теоретичного й прикладного значення. Усе вище зазначене свідчить 
про високий рівень обґрунтованості наукових ідей та висновків дисертаційного 
дослідження. Загальні висновки відповідають поставленим завданням, 
належним чином висвітлені в анотації дисертації.

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, 
повнота їх викладу в опублікованих працях

Поділяючи конкретні положення дисертації, які визначають наукову 
новизну отриманих результатів (стор. 18-20), цілком погоджуюсь, що завдяки 
цьому науковому пошуку вперше в Україні було здійснено комплексне 
дослідження концепції постмодерного публічного управління Ч. Фокса та 
Г. Міллера, виявлено передумови її формування, основні положення та 
прикладний потенціал у контексті вітчизняних державно-управлінських 
реформ. Окремо хотілося б виділити деякі пункти новизни, які на нашу думку, 
є найбільш важливими. У вітчизняний понятійно-категоріальний апарат у 
галузі знань публічного управління та адміністрування запроваджено одне з 
ключових для концепції Ч. Фокса та Г. Міллера понять - «ортодоксальне 
публічне управління». Окрім цього, дисертант поглибив розуміння 
комунітаризму, конституціоналізму та неолібералізму як альтернатив 
традиційному (ортодоксальному) державному управлінню та з’ясував їхні 
конструктивні переваги на сучасному етапі суспільного розвитку. Також 
хотілося б відзначити, що Громадецький О.М. проаналізував відмінності між 
модерним та постмодерним публічним управлінням.

Завершується дисертаційне дослідження логічними й стислими 
висновками, які резюмують загальні результати проведеної роботи. Загалом у 
висновках представлено 6 пунктів, що відповідає кількості завдань. Також 
дисертант окреслює можливі подальші перспективи дослідження.
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Список опублікованих праць автора за темою дослідження нараховує 10 
публікацій. Загалом вийшло друком 5 статей, 4 з яких - у наукових фахових 
виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття - 
у науковому періодичному виданні іншої держави, яка є членом ОЕСР та 
Євросоюзу; 5 тез, опублікованих за матеріалами наукових конференцій.

4. Практичне значення і впровадження 
одержаних результатів дослідження

Результати наукових положень та висновків, сформульованих у 
дисертації Громадецького О.М. можуть знайти реалізацію, зокрема у 
навчальному процесі, науково-дослідній роботі та функціонуванні державних 
установ різних рівнів. Використання окремих ідей, висвітлених у дисертації, 
підтверджується відповідними довідками про впровадження, які розміщені у 
додатках. А саме:

кафедрою державного управління філософського факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка при підготовці 
таких навчальних дисциплін, як «Історія та теорія публічного управління та 
адміністрування», «Кадрова політика і державна служба» для студентів 
освітнього ступеня «бакалавр», а також «Історія та теорія державної служби» 
для студентів освітнього ступеня «магістр»;

- Центром адаптації державної служби до стандартів Європейського 
Союзу при здійсненні наукового та інформаційно-аналітичного забезпечення 
підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, 
адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської 
інтеграції, а також при підготовці окремих матеріалів книги «Політична освіта 
публічних службовців в Україні»;

- відділом теоретичних та прикладних проблем політології Інституту 
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 
процесі реалізації науково-дослідної теми «Державна політика стратегічного 
курсу розвитку України на сучасному етапі: політологічний аналіз» (2017-2019
рр.).

5. Оцінка ідентичності анотації та основних положень дисертації

Вивчення змісту анотації та тексту дисертаційної роботи Громадецького 
ОМ. дозволяє засвідчити їх ідентичність у формулюванні мети, об’єкту, 
предмету, положень новизни, здобутих результатів. У цілому, контент анотації 
є стислим відтворенням інформації, викладеної у тексті роботи.

Загалом, дисертаційне дослідження та оприлюднена анотація оформлені
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згідно вимог діючого Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 «Про 
затвердження Порядку присудження наукових ступенів».

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Віддаючи належне позитивним здобуткам і висновкам дисертаційної 
роботи О.М. Громадецького, вважаємо необхідним акцентувати увагу на 
питаннях, які потребують певних уточнень, зауважень та обговорення.

1. У першому розділі дисертаційної роботи автор системно вивчає 
теоретичні засади формування ідей Ч. Фокса та Г. Міллера, ідентифікує прямі 
та опосередковані наукові впливи, але при цьому, на нашу думку, приділяє 
замало уваги філософському надбанню Ю. Габермаса. Теорія дискурсів 
останнього є надзвичайно слушною в контексті розвитку постсучасного 
публічного виміру, від більш глибокого аналізу його ідей робота лише б 
виграла.

2. Не до кінця зрозумілим лишився для нас вибір дисертанта щодо 
структури дисертації без диференціації розділів на підрозділи, хоча змістове 
наповнення представлених структурних одиниць роботи цілком дозволяло 
більш глибоку деталізацію на підтеми.

3. Другий розділ дисертаційного дослідження, присвячений розкриттю 
сутності та складових постмодерного публічного управління, на наш погляд, є 
більш описовим, а не аналітичним. Безперечно ми розуміємо складність 
систематизації ідей постмодернізму, але тим не менш, обрана дисертантом 
методологія дозволяла спрямувати дослідження в більш критично-оціночне 
русло.

4. До ключових слів пропонованого дослідження віднесено поняття 
«символічна когерентність», однак, у тексті роботи недостатньо уваги 
приділено розкриттю його сутності, загалом відсутнє визначення цієї дефініції.

Проте, висловлені зауваження є предметом для обговорення, не 
стосуються концептуально важливих висновків, які визначають цінність 
дисертації і не впливають на загальну високу оцінку роботи.

7. Загальний висновок та оцінка дисертації

Дисертаційна робота Громадецького Олександра Миколайовича на тему 
«Концепція постмодерного публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера» є 
дослідженням високого наукового рівня, характеризується самостійністю та 
системністю.
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Тема дослідження є актуальною, наукові положення та висновки - 
обґрунтованими, наукова новизна одержаних результатів вирізняється 
евристичним потенціалом, опубліковані праці комплексно відображають ідеї 
автора, структура дослідження є логічною, зміст дисертації повномірно 
розкриває об’єкт та предмет наукового пошуку.

Дисертація Громадецького О.М. на тему «Концепція постмодерного 
публічного управління Ч. Фокса та Г. Міллера» відповідає спеціальності 281 
«Публічне управління та адміністрування» та вимогам Порядку підготовки 
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами і доповненнями 
від 03 квітня 2019 року № 283), п. 10 Порядку проведення експерименту з 
присудження ступеня доктора філософії затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167, а її автор -  Громадецький 
Олександр Миколайович, заслуговує на присудження наукового ступеня 
доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування».

Офіційний опонент -
доктор наук з державного управління, 
професор, заступник директора -  
керівник Центру оцінювання кандидатів 
на зайняття посад державної служби
Української школи урядування С.К. Хаджирадєва

київський
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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Голові спеціалізованої вченої ради 
ДФ 26.001.155 у Київському 
національному університеті імені 
Тараса Шевченка,
доктору політичних наук, професору 
Неліпі Дмитру Васильовичу

ВІДГУК
офіційного опонента доктора наук з державного управління, професора 
Руденко Ольги Мстиславівни на дисертацію Громадецького Олександра 

Миколайовича «Концепція постмодерного публічного управління Ч.Фокса та 
Г.Міллера», подану до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 26.001.155 на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та

адміністрування»

Ступінь актуальності обраної теми
Історично ми стали свідками парадигмальних змін процесів формування 

державної політики та державного управління, починаючи від традиційного 
бюрократичного управління, заснованого на елітарності та раціональному 
формуванні політики згори вниз, через маркетизацію уряду у 1990-х роках з 
акцентом на поліпшенні державної діяльності та формуванні політики на основі 
результатів, до популяризації дискурсу про демократичне управління з фокусом 
на тендерній рівності, демократичному громадянстві та організаційному 
гуманізмі, що сприяють посиленню самоорганізації та коеволюції. Безперечно, 
кожна парадигма має різні онтологічні, гносеологічні та методологічні 
перспективи та підходи для підтримки та посилення своєї логіки. Ці парадигми 
мають одночасно сильні сторони та обмеження з точки зору впливу їхньої 
логіки, переконливості в захисті їхньої динаміки, їхньої пристосованості до 
швидкозмінних контекстів політики. Відповідно, дослідження суті цих 
парадигм, особливо новітніх, актуальних в контексті сучасних публічних 
викликів, викликає науковий інтерес. Живучи в еру постмодерну, неможливо 
мислити публічне буття, не розуміючи основ постмодерного публічного 
управління. В цьому контексті дисертація Громадецького О.М. є своєчасною 
роботою науково-дослідного характеру, яка актуалізує проблему осягнення 
ірраціональних методик конструювання постсучасного публічного управління, 
концептуалізованих Ч.Фоксом та Г.Міллером. Дане дисертаційне дослідження є 
корисним для сучасних практиків публічного сектору через осмислення

! київський
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
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наукових ідеї в концепціях постмодерного публічного управління.
Актуальність дисертаційної роботи підтверджується її використанням у 

процесі виконання комплексної наукової програми Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку 
України в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідної теми 
філософського факультету «Модернізація філософської та політологічної освіти 
і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів» 
(16БФ041-01) та науково-дослідної тематики кафедри державного управління.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Обґрунтованість одержаних наукових положень, висновків і 
рекомендацій забезпечено комплексним використанням загальнонаукових і 
спеціальних методів наукових досліджень. Вибір методів дослідження 
(використані історіографічний, структурно-функціональний, порівняльний та 
бібліографічний методи тощо) зумовлений поставленою метою та 
особливостями об’єкта й предмета дослідження, які комплексно досліджені і 
розкриті.

Поставлена автором мета дисертаційної роботи -  розкриття змісту 
концепції постмодерного публічного управління Ч.Фокса та Г.Міллера та 
визначення можливостей застосування її окремих положень у процесі 
реформування системи державного управління в Україні -  досягнута і логічно 
розкрита шляхом послідовного вирішення поставлених завдань: визначити 
кризові ознаки модерного державного управління; дослідити концептуальні 
відмінності модерного та постмодерного публічного управління; виявити та 
проаналізувати філософські засади формування концепції постмодерного 
публічного управління Ч.Фокса та Г.Міллера; розкрити сутність 
комунітаризму, конституціоналізму та неолібералізму як альтернатив 
традиційному державному управлінню; з’ясувати провідні ідеї та інструменти 
концепції постмодерного публічного управління; ідентифікувати прикладний 
потенціал концепції Ч.Фокса та Г.Міллера у контексті реформування сучасної 
системи державного управління в Україні.

У першому розділі здійснено аналіз постмодерних умов розвитку 
суспільства і публічної адміністрації, обґрунтовано перехід від піраміди до 
архіпелагу, від ієрархічних до кругових процесів, від центрального управління 
до самоврядування. Виокремлено певні загальні для постмодерного публічного 
управління характеристики, розкрито зміст наукового підходу, що 
вибудовується на запереченні модернізму у державному управлінні та

г

характерні риси постмодерного державного управління -  діалектика, 
повернення до уяви, деконструкція значення, детерриторіалізація та
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змінюваність. Автор обґрунтовано доводить, що постмодерністська теорія 
державного управління наголошує на роботі в команді і подекуди визнає 
підпорядкування; її метою є зменшити потребу в структурних ієрархіях та 
здійсненні влади, щоб поставити на їх місце безліч запобіжних 
мікрокорегувань; державність перестає бути синонімом теорії держави, вона 
постає у вигляді аналізу діяльності державної влади, яка діє через методи та 
практику, раціональність та стратегії, складається з раціонального знання таких 
речей, як державна політика, політична економія, життєві статистичні дані, 
соціальна статистика, соціальні науки; особливі види владних відносин 
організовуються шляхом урядової раціональності, що має наслідки для життя 
громадян в цілому та суспільного розвитку. Відтак, зроблено висновок, що 
постмодерністська візія публічного управління Ч.Фокса та Г.Міллера стала 
своєрідним запереченням фундаментального сприйняття традиційних для 
державно-управлінської царини категорій, де інститут зображується набором 
рекурсивних соціальних практик, бюрократія комплексом звичок, а управління 
як специфічний набір методів, що використовуються для піклування та 
управління населенням.

У другому розділі виокремлено низку провідних тенденцій 
постмодерного публічного управління: символи та знаки, за допомогою яких 
відбувається публічна розмова, стали самореферентними й другорядними; 
супутнє побоювання, що різноманітні субкультури в різних суспільствах 
піддаються ігноруванню; насиченість у суспільній свідомості серіями образів та 
символів з невідомими й ненадійними референтами; схильність політиків до 
безперервної боротьби за накладення певного символьного значення, що 
переміщує фокус публічного управління з реальних матеріальних проявів на 
символьні. Доведено, що концепція постмодерного публічного управління 
Ч.Фокса та Г.Міллера базувалася на гострій критиці традиційного державного 
управління. Учені розглядають ортодоксальне публічне управління як модель 
організації адміністративної структури, що базується на жорсткій ієрархії, 
наказовому способі дії, засиллі інструкцій та правил, контролі та тотальній 
раціоналізації діяльності державного службовця зокрема, та системи 
державного управління загалом, а відтак, виокремлено три теоретико-прикладні 
альтернативи для ортодоксального публічного управління, які не будучи 
позбавленими недоліків, наразі можуть запропонувати шляхи виходу з 
кризового стану, зумовленого невідповідністю управлінського інструментарію 
та змісту нагальним потребам й установкам головного замовника та споживача 
державно-управлінських послуг -  суспільства. До цих трьох альтернатив 
науковці відносять такі ідеологічні течії, як неолібералізм, конституціоналізм та 
комунітаризм, які досліджують через об’єднавчі ідеї дебюрократизації,
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глобалізації, мінімізацію ролі держави в суспільно-управлінських процесах, 
критику представницької демократії, деліберацію.

У третьому розділі стверджується, що Ч.Фокс та Г.Міллер здійснюють 
вагому спробу для сфери державного управління зміни парадигми від 
бюрократії до ідеографії. Учені доводять, як зміна в метафорі може змінити 
онтологію і епістемологію, а також концептуалізацію того, що робиться і 
призводить до зміни рекурсивних практик. Відтак, у публічному дискурсі 
ідеографічне використання викликає закономірності політичної свідомості; 
формується сенс, в якому ідеографічні моделі нормалізують реальність, а сама 
ідеограма розглядається не просто як символ, а засіб, що пов’язує один символ 
з іншим або дистанціює їх. За такого розуміння практичні реформи 
адміністративно-публічної галузі мають спиратися на належну теоретичну базу, 
лише тоді вони будуть мати фундаментальне обґрунтування та наукові засади.

В результаті проведеного дослідження автор доходить висновку, що 
теорія публічного управління та адміністрування характеризується 
багатоманіттям підходів і напрямів, два з яких представлені, зокрема, 
модернізмом та постмодернізмом у царині державного управління. Основна 
відмінність між модернізмом і постмодернізмом полягає у розумінні істини та 
реальності. Модерне та постмодерне державне управління відмінні у базових 
принципах та завданнях, різняться способом осягнення реальності та її 
конструювання. Перше націлене на уніфікацію громадян та процедур, друге -  
визнання унікальності кожної людини та необхідність розробки індивідуальних 
способів публічного управління залежно від проблеми. Такі вади модерного 
державного управління, як обмеження спеціалізму, наукознавства, техніки, 
виробництва та герменевтики можуть бути подолані за рахунок використання 
переваг постмодерного підходу -  уяви, деконструкції, нерегіоналізації, 
визнання існування інших. Ці два підходи є взаємовиключаючими, відповідно, 
не можуть застосовуватися одночасно. Але поперемінна апеляція до них може 
стати основою якісної комплементарності.

Викладене вище свідчить про достатній рівень обґрунтованості наукових 
положень і висновків дисертаційної роботи. Висновки відповідають 
поставленим завданням, рекомендації доведено до рівня їх можливого 
використання у науково-практичній діяльності.

Обґрунтованість наукових положень, висновків і рекомендацій, 
сформульованих у дисертації також підтверджена в процесі їх апробації на 5 
науково-практичних конференціях.

Достовірність та наукова новизна одержаних результатів
Достовірність результатів проведеного дослідження забезпечена 

методологічною обґрунтованістю його вихідних позицій, застосуванням
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комплексу різноманітних взаємодоповнюючих методів, адекватних предмету, 
меті та завданням дослідження, об’єктивним аналізом здобутих результатів. 
Методологічною основою дисертаційної роботи стали історіографічний, 
структурно-функціональний, порівняльний та бібліографічний. 
Історіографічний метод дав можливість показати розвиток уявлень про 
постмодерні засади публічного управління та адміністрування, еволюцію змісту 
постмодерного підходу; структурно-функціональний -  використовувався під 
час розкриття змісту постмодерної парадигми, а також специфікації таких 
інструментів, як символізація, ідеограма, наратив тощо; порівняльний метод 
було використано для виявлення специфічних особливостей модерного та 
постмодерного підходів до державного управління, а також ідентифікації 
спільного та відмінного між трьома альтернативами класичній моделі 
публічного управління та адміністрування (комунітаризмом, 
конституціоналізом та неолібералізмом); бібліографічний метод -  для 
систематизації науково-дослідних розвідок.

Погоджуючись із сформульованими в дисертації конкретними 
положеннями, які визначають наукову новизну отриманих результатів, 
особливо хочу відзначити окремі з них, що є найбільш важливими.

Безперечно інноваційним є підхід до обґрунтування теоретичних засад 
дослідження концепції постмодерного публічного управління Ч.Фокса та 
Г.Міллера як єдиного цілого на основі аналізу загального філософського 
контексту постмодерну, в якому сформувалися наукові погляди авторів 
досліджуваної концепції; В цьому контексті розкрито спадковість ідей М.Фуко, 
П.Бергера та Т.Лукмана, окреслено специфіку загальних для розуміння 
положень постмодерного публічного управління.

Окремої уваги заслуговують систематизовані тенденції постмодерного 
публічного управління: символи та знаки, за допомогою яких відбувається 
публічна розмова, що стали самореферентними й другорядними; супутнє 
побоювання, що різноманітні субкультури в різних суспільствах піддаються 
ігноруванню; насиченість суспільної свідомості нескінченними серіями образів 
та символів з невідомими й ненадійними референтами, в результаті чого засоби 
масової інформації зводять політичні дебати виключно до ЗМІ-симуляції та 
ЗМІ-спектаклю; схильність політиків до безперервної боротьби за накладення 
певного символьного значення, що переміщує фокус публічного управління з 
реальних матеріальних проявів на символьні.

Слід відмітити авторський підхід до ідентифікації та аналізу відмінностей 
між модерним та постмодерним публічним управлінням, зважаючи на 
твердження, що принципова різниця підходів криється у сприйнятті реальності 
та істини -  модерне державне управління базується на приматі знання та 
причинно-наслідкових зв’язків; постмодерне публічне управління визнає 
рефлексивну інтерпретацію, відтак, відмовляється від конструювання єдиної
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історії та великого наративу.
Особливої уваги з погляду наукових перспектив практичного 

впровадження заслуговує здійснений автором аналіз реформ державного 
управління в Україні крізь призму постмодерного підходу, в результаті чого 
зроблено висновок про те, що державна раціональність постає не як 
інституційно обтяжена єдність, а як владна техніка, що функціонує з метою 
турботи про населення, реалізується за рахунок належного врядування, малі 
публічні наративи формуються завдяки деліберативним практикам, а 
комплексна цифровізація сприяє популяризації ідеограм як інструментів 
конструювання публічної реальності.

Повнота викладу у наукових публікаціях, зарахованих за темою  
дисертації, відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності

Основні результати та висновки дисертації відображено в 10 наукових 
працях, зокрема у 4 вітчизняних фахових виданнях з публічного управління та 
одній статті у зарубіжному виданні. Також автором опубліковано 5 тез 
доповідей у матеріалах науково-комунікативних заходів.

Дисертаційна робота Громадецького О.М. перевірена на унікальність 
тексту, що засвідчено відповідною довідкою. Порушень академічної 
доброчесності не виявлено.

Практичне значення і впровадження одержаних результатів  
дослідження

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 
можуть бути використані для подальших теоретичних та практичних 
досліджень у сфері публічного управління та адміністрування, у ході розробки 
стратегії реформування системи державного управління в Україні та загального 
плану розвитку держави, а також у навчальному процесі для підготовки курсів 
та спецкурсів із державного управління, насамперед, теорії та історії галузі. 
Напрацювання автора були використані Центром адаптації державної служби 
до стандартів Європейського Союзу при здійсненні наукового та інформаційно- 
аналітичного забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері 
державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у 
контексті європейської інтеграції, а також при підготовці окремих матеріалів 
книги «Політична освіта публічних службовців в Україні» (довідка про 
впровадження від 11.05.2021 р. № 11/94-21); філософським факультетом 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка при підготовці 
таких навчальних дисциплін, як «Історія та теорія публічного управління та 
адміністрування», «Кадрова політика і державна служба» для студентів 
освітнього ступеня «бакалавр», а також «Історія та теорія державної служби» 
для студентів освітнього ступеня «магістр» (довідка про впровадження від
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27.05.2021 р. № 041-22/26).
Оцінка змісту дисертації, її  заверш еності та відповідності 

встановленим вимогам
Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 
170 сторінок. Список використаних джерел налічує з 189 найменувань на 17 
сторінках. Дисертація оформлена відповідно до вимог Міністерства освіти і 
науки України, що висуваються до подібного роду наукових робіт. Зміст 
наукових праць доповнює основні положення дисертації.

Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації
Відзначаючи загальний високий рівень обґрунтованості науково- 

теоретичних положень дисертаційної роботи, її цілісність і логіку викладення 
матеріалу, слід звернути увагу на дискусійні положення.

1. Загальноприйнята класифікація публічного управління як класичного, 
нового та постмодерного в сучасному науковому дискурсі уже не є сталою. 
Відтак, репрезентацію автора щодо неоліберальної парадигми, «як 
альтернативи бюрократичному державному управлінню», за рахунок 
максимально ефективного використання уряду щодо виконання політико- 
економічних завдань, яку він відносить до постмодерного етапу, недостатньо 
полемізуючи з авторами концепції постмодерного публічного управління, 
сприймаючи їх ідею «на віру», очевидно, слід було б розширити за рахунок 
інших суспільно-філософських деконструкцій. Наприклад, у структурі пост- 
некласичних парадигм, де неолібералізм є однією з фундаментальних 
концепцій, що нівелює значення суспільних інститутів та організацій, або в 
межах інституціоналізму, де неолібералізм досліджується як один з провідних 
теоретичних принципів аналізу суспільних явищ і процесів. Такий підхід 
посилив би позицію автора щодо наявності каузальних зв’язків та дозволив 
обґрунтувати дуальний характер неолібералізму в сенсі поєднання економічної 
та політичної теорії (в науковій парадигмі), практикоорієнтованість державного 
управління за рахунок ефективності регулювання процесів соціального 
розвитку суспільства.

2. Слушним є твердження автора, що постмодерністська теорія пропонує 
замало узгодженої методології, але разом з тим формує свій специфічний 
ірраціональний інструментарій. Відтак, дане дослідження, претендуючи на 
цілісний теоретико-методологічний концепт, разом з тим позбавлено оціночної 
позиції автора стосовно об’єктивності аналізу проблем суспільного розвитку та 
державного управління щодо застосування конкретної методології 
виокремлення складних явищ і процесів, хоча автором наголошено на синтезі 
різних методологічних настанов, таких як структурний функціоналізм, 
синергетика, соціальна інженерія, аксіологія тощо. Така теоретичність не
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дозволяє створити цілісну модель методологічного компромісу в
міждисциплінарних дослідженнях в межах постмодерної парадигми щодо 
вироблення єдиної концепції, яка б поєднувала теорію і методологію в межах 
конкретної парадигми, не розводячи їх за рівнем міждисциплінарної 
представленості та конкретно-наукової особливості застосування, залишаючи 
провідною ідею адаптації цієї методології до специфіки державного управління 
як конкретної практики управління суспільним розвитком. За такого підходу 
доцільним є врахування новітніх концепцій Г.Міллера щодо інноваційного 
синтезу розрізнених теорій, які в єдиній методологічній детермінації формують 
прагматичну орієнтацію державного управління, оскільки передбачають в 
якості підґрунтя політичний плюралізм.

3. Особлива увага у науковому дослідженні приділена категоризації 
відповідного інструментарію, перш за все співвіднесенню таких феноменів як 
символ, наратив, реальність, культурний детермінізм, еволюціонізм тощо, а 
також відповідних теорій, концепцій, парадигм в якості методології. Потужна 
філософська первинність понятійно-категоріального апарату дослідження дещо 
утруднює його сприйняття в сенсі політико-публічної дійсності, а отже, 
потребує відповідної комплеметарність понять в контексті науки державного 
управління, та їх дискритції.

4. Цілком обгрунтовано зазначаючи про критику ортодоксального 
державного управління, автор головним чином зосереджує увагу на новому 
підході, що пропонують Ч.Фокс та Г.Міллер шляхом «контингентного 
сприйняття суспільних інститутів, та формуванням державної раціональності 
владної техніки, що функціонує з метою турботи про населення», з одного 
боку, та в цілому нераціонального виміру публічного управління щодо зміни 
парадигми від бюрократії до ідеографії або ідеографічної політики. Проте, 
дещо поза увагою лишається узагальнена ідея постмодерної теорії, яку Ч.Фокс 
визначає, як демократичну та етичну, адаптуючи її до нового проекту 
державного управління в аспекті децентралізації політики шляхом ревізії 
політичної теорії державного управління (в основі його роздумів є ідеї 
Ж.Дерріди, М.Фуко) у напрямі зменшення відстані між громадянами та урядом, 
утворюючи в межах теоретичного дослідницького контексту умови для 
адаптації історичних підходів до аналізу процесів суспільного розвитку, що 
логічно створює підґрунтя для розробки практичних рекомендацій.

Разом з тим, висловлені зауваження та рекомендації мають переважно 
дискусійний характер і не знижують загалом позитивну оцінку щодо теоретико- 
методологічного рівня представленої дисертаційної роботи.
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Загальний висновок
Дисертаційна робота Громадецького Олександра Миколайовича на тему 

«Концепція постмодерного публічного управління Ч.Фокса та Г.Міллера» є 
самостійним і завершеним науковим дослідженням, містить наукові результати, 
що у сукупності вирішують важливе науково-теоретичного завдання -  
розкриття змісту концепції постмодерного публічного управління Ч. Фокса та 
Г. Міллера та визначення можливостей застосування її окремих положень у 
процесі реформування системи державного управління в Україні. Основні 
положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи науково- 
обґрунтовані, мають теоретичне й методологічне значення для розвитку науки 
державного управління та галузі знань публічного управління та 
адміністрування.

Отже, дисертація на тему: «Концепція постмодерного публічного 
управління Ч.Фокса та Г.Міллера» виконана на належному теоретичному і 
методологічному рівнях, відповідає за своїм змістом і сукупністю отриманих 
наукових результатів спеціальності 281 «Публічне управління та 
адміністрування» та вимогам Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2016 року № 261 (зі змінами та доповненнями), та Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 
року №167, а її автор, Громадецький Олександр Миколайович, заслуговує на 
присудження наукового ступеня доктора філософії галузі знань 28 «Публічне 
управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування».

Офіційний опонент:
професор кафедри публічного управління 
і менеджменту організацій Національного 
університету «Чернігівська політехніка: 
доктор наук з державного управлін

Ректор Національного університету 
«Чернігівська політехніка», 
доктор технічних наук, професор
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О. О. Новомлинець

київський 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ім е н і Т А Р А С А  Ш Е В Ч Е Н К А

ГоЕг гоА̂ р,

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

