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1. Актуальність обраної теми дослідження

Дисертація Гребоножка Є. П. є актуальним сучасним дослідженням 
важливої в науково-теоретичному, політико-прикладному, управлінському 
аспектах проблеми, яка в галузі знань публічного управління та 
адміністрування досі не отримала належного висвітлення.

У сучасних умовах успішність розвитку суспільства визначається 
здатністю до генерації інновацій, зростанням ролі людини в відтворювальних 
процесах. Це висуває на перший план проблему формування людського 
потенціалу та виявлення пріоритетних напрямків його розвитку.

Тому, актуальним в теоретичному та практичному плані є поглиблення 
розуміння тих тенденцій, закономірностей і факторів, що визначають стан, 
рівень та перспективу розвитку людського потенціалу в складних сучасних 
умовах, а також наукове обгрунтування шляхів та ефективних механізмів 
забезпечення його реалізації. Уряд України у своїх планах пріоритетних дій 
постійно визначає завдання реформування системи державного управління в 
Україні та заходи щодо забезпечення належного рівня 
конкурентоспроможності України. Отже, у зв'язку з цим, актуальність 
обраної дисертантом теми дослідження «Концептуалізація досвіду 
формування та використання людського потенціалу в системі державного 
управління» не викликає сумніву. | 11 |
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За своєю темою та змістом дисертаційне дослідження має зв'язок з 
науковими програмами, здійснене в межах комплексної наукової програми 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 
глобалізації» та науково-дослідної теми філософського факультету НДР №11 
БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного 
розвитку сучасного суспільства» (№ ДР011Ш005045).

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх  вірогідність

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 
представлені та обґрунтовані із застосуванням відповідних посилань на 
джерела інформації, а саме: фундаментальні положення та сучасні наукові 
праці вчених з державного управління (стор, 26-30), українських і зарубіжних 
науковців та практиків у сфері управління (стор. 30-35), класичні праці з 
економіки, законодавство України та міжнародні правові документи (стор. 
35-41), офіційну статистичну інформацію (стор. 111-115), практичні 
матеріали за темою дослідження, дані авторського контент-аналізу (стор. 
165-170).

Структура дисертаційної роботи логічна, матеріали розділів викладено 
відповідно до мети і поставлених завдань та відповідають сутності об’єкту і 
предмету дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розкриття 
складових змісту концепту «людський потенціал», узагальнення картини 
концептуалізації досвіду формування та використання людського потенціалу, 
верифікація можливостей використання цього досвіду в процесі 
реформування системи державного управління в Україні (стор. 19). Об’єктом 
дослідження є система державного управління (стор. 20). Предметом 
дослідження є досвід формування та використання людського потенціалу в 
системі державного управління України (стор. 20).

Для досягнення поставленої мети та визначених завдань автором 
використано системний підхід в поєднанні загальнонауковими та 
спеціальними методами дослідження (стор. 21-22). Особливу увагу привертає 
авторський підхід застосування у дослідженні методу концептуалізації (для 
введення онтологічних уявлень про людський потенціал в масив емпіричних 
даних, які формуються в системі державного управління, що забезпечує 
теоретичну організацію цього знання і схематизацію зв'язку понять, як 
«людський потенціал» та суміжних з ним, які відображають можливі 
тенденції зміни референтного поля об'єктів, що дозволяє продукувати 
гіпотези про їхню природу і характер взаємозв'язків).

Також, важливе значення для цього дослідження має аналіз сучасної 
законодавчої та нормативно-правової бази, яка регламентує формування та 
використання людського потенціалу в державному управлінні.

У процесі дослідження здобувачем виявлено переваги та недоліки 
державної політики щодо формування та використання людського
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потенціалу, запропоновано удосконалення реформування державного 
управління у контексті формування та використання людського потенціалу в 
системі державного управління.

У першому розділі тексту дисертаційного дослідження (стор. 26-74) 
автором проаналізовано стан розробки теми дисертаційної роботи, визначено 
основні напрямки сучасних наукових досліджень, закладено теоретичне та 
методологічне підґрунтя для реалізації дослідження, а саме: 
охарактеризовано базові поняття дослідження проблеми концептуалізації 
досвіду формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління, з ’ясовано сутність феномену «людський потенціал», 
визначено сутність феномену «формування та використання людського 
потенціалу в системі державного управління».

У другому розділі (стор. 74-117) представлено результати аналізу, 
систематизовано й узагальнено знання про теоретичні, методологічні та 
прикладні механізми формування та використання людського потенціалу в 
системі державного управління. Автором сформульовано та обґрунтовано 
гіпотезу про те, що основні механізми формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління базуються на 
функціонуванні певного типу політичної системи суспільства. Пропонується 
також аналізувати механізми формування та використання людського 
потенціалу в системі державного управління через основні організаційно- 
правові форми участі громадян в управлінні справами держави.

У третьому розділі (стор. 117-77) розкрито особливості управління 
людським потенціалом на сучасному етапі реформування державної служби 
в Україні та запропоновано основні напрямки його оптимізації. 
Проаналізовано чинники, які впливають на процеси формування, 
накопичення та використання людського потенціалу в Україні, зокрема ті, що 
впливають на формування людського потенціалу в системі державного 
управління в Україні та ті, що впливають на використання людського 
потенціалу в системі державного управління в Україні. Аналізуючи текст 
дослідження, варто зауважити, що автором пропонується заходи для 
удосконалення механізмів ефективного формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління в Україні.

Робота є дійсно важливим дослідженням теоретико-методологічних 
засад державного управління, про що, зокрема, свідчить розроблена схема 
концептуалізації досвіду формування та використання людського потенціалу 
в системі державного управління України та визначені державно- 
управлінські, політичні, організаційно-правові аспекти механізму 
формування та використання людського потенціалу в системі державного 
управління.

Викладене вище свідчить про достатній рівень обґрунтованості 
наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційного дослідження. 
Висновки (стор. 177-183) загалом відповідають поставленим завданням (стор. 
9-20), відповідно відтворюються в оприлюдненій анотації дисертації.
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3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів, 
повнота їх  викладу в опублікованих працях

Достовірність, обґрунтованість основних наукових положень, 
зроблених висновків й запропонованих рекомендацій на підставі результатів 
дослідження, визначаються за допомогою аналізу законодавства України, 
експертних оцінок, літературних джерел, офіційної статистики державних та 
міжнародних установ та організацій.

Достовірність результатів і висновків дослідження забезпечується 
запропонованою методологією, використанням загальнонаукових і 
спеціальних методів. У роботі використано загальні та спеціальні методи 
наукового пізнання, які дозволили всебічно дослідити об’єкт та предмет, а 
саме: концептуалізації (для введення онтологічних уявлень про людський 
потенціал в масив емпіричних даних, які формуються в системі державного 
управління, що забезпечує теоретичну організацію цього знання і 
схематизацію зв'язку понять, як «людський потенціал» та суміжних з ним, які 
відображають можливі тенденції зміни референтного поля об'єктів, що 
дозволяє продукувати гіпотези про їхню природу і характер взаємозв'язків) 
(розділи 1-3); системно-аналітичний (для узагальнення наукових концепцій 
щодо державного регулювання формування та розвитку людського 
потенціалу) (розділ 1), компаративний (для порівняння зарубіжного і 
вітчизняного досвіду формування та використання людського потенціалу в 
системі державного управління) (розділ 2), системно-структурний (для 
експлікації системи формування та використання людського потенціалу в 
державному управлінні України) (розділ 3), аксіологічний (для аналізу 
культури кадрової діяльності в системі державної служби України) (розділ 3), 
системний (для розгляду державного управління, як цілісного, складного 
організму, який постійно взаємодіє з навколишнім середовищем) (розділи 2- 
3), структурно-функціональний і неоінституційний (для з ’ясування еволюції 
інституційної та законодавчої бази, що дозволяє розкрити діалектичний 
зв’язок між агентами змін і системою державного управління) (розділ 3).

Погоджуючись із сформульованими в дисертації конкретними 
положеннями, які визначають наукову новизну отриманих результатів 
(стор. 21-23), особливо хочу відзначити окремі з них, що є найбільш 
важливими. Автором вперше уперше теоретично обґрунтовано та 
запропоновано схему концепту алізації досвіду формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління України (стор. 21, 43, 
57), запропоновано розглядати реалізацію механізму формування та 
використання людського потенціалу через функціонування політичної 
системи, політичного режиму, форми правління, державного устрою (стор. 
74-90), уточнено теоретико-методологічні основи та організаційно- 
економічні засади державної кадрової політики розвитку людського 
потенціалу як системи заходів, спрямованих на збалансування інтересів 
держави, громадян та суспільства (стор. 78-80, 94-98, 105-111), механізми
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реалізації стратегії розвитку людського потенціалу в системі державного 
управління в Україні (стор. 119-170), який базується на засадах інноваційної 
моделі розвитку, основаної на можливостях і прагненнях, а також 
усвідомленні ролі людини в якості системоутворюючого елементу, уточнено 
понятійно-категоріальний у контексті проблеми дослідження, механізм 
державного регулювання інвестицій в людський потенціал, що об’єднує 
державний і регіональний рівні та включає фінансово-вартісну, структурно- 
інвестиційну, соціально-економічну і організаційно-управлінську складові та 
уточнено теоретичні підходи до розуміння сутності підвищення професійної 
кваліфікації управлінських кадрів та інше.

Без сумніву, усі вони заслуговують на увагу, є важливим надбанням 
вітчизняної науки.

Завершується дослідження висновками, які є логічними, стислими 
положеннями про результати дослідження -  всього 7 блоків, які 
завершуються пропозиціями рекомендацій (стор. 184-190).

Як свідчить список праць автора, за темою дослідження опубліковано 
14 наукових праць. Зокрема: 6 статей у наукових фахових виданнях України; 
дві статті у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого 
підготовлено дисертацію; шість публікацій, які додатково відображають 
результати дисертаційного дослідження, з яких шість друкованих тез, 
доповідей та інших матеріалів наукових конференцій.

4. П рактичне значення і впровадження  
одержаних результатів дослідження

Результати наукових положень, висновків і науково-практичних 
рекомендацій, сформульованих у дисертаційній роботі Гребоножка Є.П. 
можуть бути безпосередньо використані у науково-дослідній роботі, 
навчальному процесі, законотворчому процесі, а також у практичній 
діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що 
підтверджується відповідними довідками про впровадження (розміщено у 
додатках). А саме:

- в організаційній та аналітичній діяльності органів виконавчої влади -  
для розробки й реалізації комплексу організаційних заходів, спрямованих на 
ефективне формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління, виявлення чинників неефективного впровадження 
окремих нормативно-правових актів з формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління (лист Центру 
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу 
Національного агентства з питань державної служби № 085795-19 від 
16.04.2019);

- у науково-освітній та консультативній діяльності -  у процесі роботи над 
створенням стратегії діяльності закладу вищої освіти та програми модифікації 
якості освіти, науково-методичної, науково-педагогічної роботи щодо 
підготовки та викладання навчальних курсів (довідка Київського національного
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університету імені Тараса Шевченка від 25.06.2019 р. № 025-88/26).

5. Оцінка ідентичності анотації 
та основних положень дисертації

Аналіз змісту анотації та основних положень тексту дисертаційного 
дослідження Гребоножка Є.П. засвідчив їхню повну ідентичність в частині 
формулювання мети, об’єкту, предмету, завдань, положень новизни, 
висновків до розділів, загальних висновків. Загалом зміст анотації відтворює 
інформацію про методологію дослідження, способи аргументації положень, 
основні ідеї тексту дисертації, викладені стисло.

Анотація не містить інформації, яка була б відсутньою в дисертації. 
Дисертація та оприлюднена анотація оформлені відповідно до 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

Загалом позитивно оцінюючи дисертаційну роботу Гребоножка Є.П., 
варто зазначити, що наявні окремі зауваження, атож варто звернути увагу на 
дискусійні положення, які, на нашу думку, також є в цій дисертаційній роботі.

1. Предметом дослідження є «досвід формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління України» (стор. 20 
дисертації). Разом з тим, на наш погляд, у дослідженні здобувач розкриваючи 
зміст предмету дослідження рухається від економічних аспектів 
досліджуваної проблеми до управлінських, що, можливо, є не завжди 
виправданим «довгим шляхом».

2. Крім того, на нашу думку, варто було приділити більше уваги, 
розкриттю проблеми функціонування системи державного управління, як 
системи суспільних відносин, функціональному, галузевому, регіональному 
та іншим аспектам державного управління, що більш повно розкрило б саме 
державно-управлінські аспекти проблеми формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління.

3. На нашу думку, обрана автором тема зобов’язує до більшої уваги 
щодо формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління у контексті питань соціального розвитку, тобто, 
більш ґрунтовного аналізу різних аспектів сучасних концепцій суспільного 
розвитку (зокрема, концепції постіндустріального суспільства, концепції 
інформаційного суспільства, концепції постмодернізму). У цьому контексті 
постають питання здоров’я нації, демографічної ситуації в Україні, які також 
присутні як індикатори в індексі людського розвитку та визначають 
державну політику формування та використання людського потенціалу в 
системі державного управління.
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4. Враховуючи те, що в дисертації присутній аналіз державної політики 
(стор. 114-170) і автору відома демографічна проблема та проблема 
зростаючого розриву між вимогами д о ' рівня кваліфікації фахівців і 
можливостями української системи підвищення кваліфікації державних 
службовців (йдеться про фінансові, організаційні, управлінські аспекти), у 
контексті теми дослідження серед пропозицій щодо удосконалення 
формування та використання людського потенціалу в системі державного 
управління в Україні, можливо, автору варто було б запропонувати конкретні 
інструменти до Стратегії реформування державного управління України на 
період до 2021 року.

5. Текст дисертаційного дослідження містить значну кількість 
статистичних даних, які відсилають до проблем чисельності трудових 
ресурсів, якісного складу трудового потенціалу, ефективності його 
використання, щодо чисельності та структури держаних службовців в 
Україні та країнах ЄС, тощо (стор. 113-115, 145-150). Разом з тим, варто 
зауважити, щодо окремих показників постає питання їхньої актуальності.

6. Доцільно було б схематично візуалізувати запропоновану автором 
схему концептуалізації досвіду формування та використання людського 
потенціалу в системі державної служби.

Разом з тим, наголошуємо, що висловлені зауваження та рекомендації 
мають, переважно, дискусійний характер. Отже, можна вважати, що загальне 
позитивне враження від представленої дисертаційної роботи вони не 
применшують. Дана робота має важливе значення для вітчизняної науки, 
збагачує наукову теорію, привертає науковий інтерес до проблеми 
належного науково-теоретичного обґрунтування державної політики 
щодо формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління.

7. Загальний висновок та оцінка дисертації

Дисертаційна робота Гребоножка Євгена Петровича на тему 
«Концептуалізація досвіду формування та використання людського 
потенціалу в системі державного управління» є самостійним, завершеним 
науковим дослідженням.

Актуальність обраної теми дослідження, обґрунтованість наукових 
положень та висновків і запропонованих автором рекомендацій, 
сформульованих у дисертації, їх вірогідність, достовірність та наукова 
новизна одержаних результатів, повнота їх викладу в опублікованих працях 
свідчать про глибоку наукову самостійність автора, високий рівень 
підготовленості дослідження.

Одержані автором результати забезпечують розв’язання актуального 
наукового завдання в галузі науки «Публічне управління та адміністрування», 
яка полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні змісту, 
концептуальних підходів, принципів державного управління щодо
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формування та використання людського потенціалу в системі державного 
управління, що створює основу для наукового обґрунтованого забезпечення 
розвитку держави та українського суспільства.

Дисертаційна робота Гребоножка Є.П. на тему «Концептуалізація 
досвіду формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління» 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 -  Гребоножко Євген 
Петрович, заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Офіційний опонент -  
доктор наук з державного управління, 
доцент, завідувач кафедри 
адміністрування Міжрегіо 
управління персоналом



Голові спеціалізованої вченої 
ради ДФ 26.001.001 у 
Київському національному 
університеті імені Тараса 
Ш евченка, доктору політичних 
наук, професору, Заслуженому  
працівнику освіти України  
Цвиху Володимиру Федоровичу

ВІДГУК
офіційного опонента Сороки Лариси Володимирівни, кандидата 
юридичних наук, доцента, заступника директора з наукової діяльності 
П риватної установи «Науково дослідний інститут публічного права» на 
дисертацію Гребоножка Євгена Петровича на гему «Концептуалізація  
досвіду формування га використання людського потенціалу в системі 
державного управління», подану до захисту у спеціалізовану вчену раду 
ДФ 26.001.001 у Київському національному університеті імені Тараса 
Ш евченка на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 281 -  публічне управління та адміністрування

1. Актуальність теми дисертації, зв'язок  
з науковими програмами, темами

Успішне здійснення системних суспільних реформ в Україні 
неможливе без адміністративно спроможного державного апарату, що має 
реалізувати ефективну технологію реформування для забезпечення переходу 
суспільства до нового якісного стану -  такого, який би забезпечив 
досягнення цілей суспільного розвитку, гарантував високу 
конкурентоспроможність держави, країни, суспільства, тобто, високу 
здатність вітчизняної управлінської системи адекватно відповідати на 
виклики, пов’язані з глобалізацією, взаємодіяти з суб’єктами глобального 
управління та використовувати відповідні управлінські механізми задля 

І  реалізації національних інтересів.
».§ і У цьому зв’язку, на наше переконання, дисертація Гребоножка Є. П. є 
| - |  1 1 актуальним сучасним дослідженням, яке розкриває важливу наукову 
^ ^ !  і проблему та вирішує наукове завдання теоретичного обґрунтування 
й Інф орм ування та використання людського потенціалу в системі державного 
§ І  І.(управління України.
^  • т—г  * »_» • • •)Дисертаційне дослідження за своєю темою та змістом пов язане з 
' | | . а  і науковими програмами та виконане в межах комплексної наукової програми 
ш І  і Київського національного університету імені Тараса Шевченка
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«Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 
глобалізації» та в межах науково-дослідної теми філософського факультету 
НДР №11 БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 
гуманітарного розвитку сучасного суспільства» (№ ДР011Щ005045) 
(зазначено у вступі тексту дисертації та підтверджено довідкою у додатках).

2. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації

Сформульовані у дисертаційній роботі Гребоножком Є.П. наукові 
положення, висновки та рекомендації ґрунтуються на теоретичних 
напрацюваннях світової та вітчизняної науки. Використанні загальні та 
спеціальні методи наукового пізнання, дозволили всебічно дослідити об’єкт 
та предмет (зокрема, метод концептуалізації, системно-аналітичний метод, 
системно-структурний метод, компаративний аналіз та інші).

Також, високий ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків 
і рекомендацій, сформульованих здобувачем у даній дисертації 
забезпечується опрацюванням значної кількості джерел (268 джерел), 
зокрема, наукових праць зарубіжних та українських фахівців у таких галузях 
знань, як управління та адміністрування, соціальні та поведінкові науки, 
гуманітарні науки, освіта, публічне управління та адміністрування, масиву 
нормативно-правових актів за відповідним напрямом, офіційних 
статистичних даних, результатів соціологічних досліджень, експертних 
висновків.

Положення дисертації повною мірою апробовані, про що свідчить 
участь автора у шести наукових комунікативних заходах, зокрема й 
міжнародного рівня.

Чітка та логічна структура дисертації забезпечила глибоке розкриття 
теми дослідження та виконання поставлених завдань, що передбачали: 
проаналізувати вітчизняну та зарубіжну наукову літературу з теми 
дослідження та встановити на цій основі ступінь розробки даної проблеми у 
галузі науки державного управління; здійснити аналіз теоретико- 
методологічних основ формування та використання людського потенціалу у 
системі державного управління у контексті теорій людського потенціалу; 
дослідити теоретичні положення категорії «людський потенціал» і 
особливості її визначення в системі споріднених категорій, конкретизувавши 
понятійно-категоріальний апарат дослідження та виокремивши державно- 
управлінські аспекти; визначити державно-управлінські, політичні та 
соціально-економічні фактори формування й розвитку людського потенціалу 
в Україні; проаналізувати загальнотеоретичні основи виміру та оцінки 
людського потенціалу та дослідити науково-методологічну базу виміру 
кількісного і якісного складу та особливості оцінки людського потенціалу в 
системі державного управління в Україні; визначити показники оцінки 
ефективності використання людського потенціалу в системі державного 
управління в Україні; розкрити особливості механізму державного
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управління людським потенціалом на сучасному етапі реформування 
державної служби в Україні та запропонувати шляхи підвищення його 
ефективності.

На наш погляд, поставлені завдання були досягнуті, що дозволило 
загалом повною мірою розкрити визначений в роботі предмет дослідження та 
обґрунтувати наукові положення, висновки та рекомендації дисертації.

Варто відзначити, що відображені у висновках до розділів результати 
дослідження конкретних питань, які розкриваються автором у підрозділах 
тексту дослідження, також відображено відповідно в опублікованій анотації 
дисертації.

Послідовність викладу матеріалу свідчить про те, що розділи 
дисертаційної роботи взаємопов’язані між собою. Найважливіші результати 
дослідження викладені у висновках дисертації, що відповідають поставленим 
завданням, які зазначені раніше.

Усе викладене нами дозволяє зробити висновок про достатню 
обґрунтованість, представлених у дисертаційній роботі наукових положень, 
висновків і рекомендацій, про достій високий науковий рівень здобувана.

3. Достовірність та наукова новизна одержаних результатів

Загальна наукова новизна дисертації полягає у теоретико- 
методологічному обґрунтуванні та пропонуванні удосконалення державного 
управління щодо формування та використання людського потенціалу в 
системі державного управління в Україні.

Перш за все, доцільно відзначити авторські пропозиції щодо 
теоретичного обґрунтування та запропонованої схеми концептуалізації 
досвіду формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління України. Здобувач на основі здійсненого аналізу 
теоретичних знань та прикладних аспектів запропонував такі складові 
елементи цієї схеми у відповідній послідовності: 1) обґрунтовувати
теоретичні засади (розглядати закони, закономірності, принципи, понятійно- 
категорійний апарат, здійснювати проектування, наукове обґрунтування, 
моделювання); 2) забезпечувати практичне спрямування процесів 
формування та використання (розглядати та обґрунтовувати механізми, 
інструменти, засоби, важелі, методи, форми); 3) визначати та обирати 
ресурси (політичні, інституціональні, кадрові, інформаційні, технічні, 
матеріальні, часові ресурси); 4) запроваджувати системний моніторинг 
(здійснювати оцінювання результатів змін, трансформацій, аналіз, контроль 
формування та впровадження), що сприятиме забезпеченню теоретико- 
методологічного обґрунтування моделі системи формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління і практичного 
впровадження інноваційних механізмів удосконалення.

У цьому зв’язку Гребоножком Є.ГІ. розглянуто комплекс поглядів на 
феномен людського потенціалу, простєжено еволюцію його розуміння та 
зв'язок з іншими економічними та неекономічними феноменами, а також
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здійснено концептуалізацію досвіду, пов’язаного з ним, та показано перехід 
від людського потенціалу до людського капіталу та навпаки, як проблеми 
системи державного управління (що відображено у першому розділі тексту 
дослідження стор. 26-74), тобто, системи поглядів на людський потенціал з 
точки зору публічного управління та адміністрування. На наше переконання, 
авторський задум полягає у тому, щоб в цій схемі показати конструктивний 
принцип державно-управлінської діяльності в сучасних умовах, які 
вимагають зміни основного призначення держави ХХ-століття -  держави 
загального благополуччя, (держави загального добробуту), в якій політика 
держави має на меті забезпечення надання можливості широкого вибору 
забезпечення потреб таких основних послуг, як охорона здоров'я, належний 
рівень освіти (саморозвитку, підвищення кваліфікації) завдяки державній 
політиці, тощо (другий та третій розділ цього дослідження стор. 74-175).

У цьому аспекті здобувачем уточнено теоретико-методологічні основи 
та організаційно-економічні засади державної кадрової політики розвитку 
людського потенціалу як системи заходів, спрямованих на збалансування 
інтересів держави, громадян та суспільства, механізми реалізації стратегії 
розвитку людського потенціалу в системі державного управління в Україні, 
який базується на засадах інноваційної моделі розвитку, основаної на 
можливостях і прагненнях, а також усвідомленні ролі людини в якості 
системоутворюючого елементу.

Варто відзначити, що авторській позиції відповідає свій 
термінологічний апарат. Гребоножком Є.П. уточнено понятійно- 
категоріальний апарат концепцій «розвиток людського потенціалу» і 
«людський розвиток». Заслуговує на увагу пропозиція автора розглядати 
концепцію розвитку людського потенціалу з позиції безпосередньо 
визначення сутності зазначеної економічної категорії, а дослідження 
концепції людського розвитку здійснювати на науковій базі людського 
потенціалу, який характеризує процес практичної реалізації (потенціалізацію) 
трудового потенціалу.

Також набуло подальшого розвитку положення про концептуальні 
основи визначення чинників впливу людського потенціалу на ефективність 
державного управління, сутність якого полягає у вирішенні питань 
оптимальності обрання пріоритетів, а також розподілу ресурсів між 
поточними і перспективними пріоритетами, положення про визначення ролі 
державної політики у створенні умов розвитку людського потенціалу, 
головними ознаками якої є ефективна система влади, основана на 
реформуванні органів державної влади та місцевого самоврядування шляхом 
удосконалення їх роботи і перетворення принципів організації діяльності на 
ефективну взаємодію і партнерські стосунки прогресивно сфокусованих 
інституцій, орієнтованих на досягнення поставленої мети стратегічного 
розвитку, визначення людського потенціалу в системі державного управління, 
яке базується на науковій основі класичної теорії людського потенціалу, як 
системи суспільних відносин з використання в процесі виробництва та 
утворення нової вартості продуктивних спроможностей і здібностей людини
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шляхом включення професійної орієнтації в системі державного управління в 
Україні в якості чинника формування та використання людського потенціалу, 
сутність якого полягає в зарахуванні фаховості використання людиною 
особистісних якостей і набутих знань та здібностей до системи професійної 
орієнтації.

Достовірність наукових положень, висновків і науково-практичних 
рекомендацій, сформульованих у дисертації, підтверджується їх 
впровадженням у практичній діяльності державних органів, а також 
навчальних закладів, зокрема, в організаційній та аналітичній діяльності 
органів виконавчої влади для розробки й реалізації комплексу організаційних 
заходів, спрямованих на ефективне формування та використання людського 
потенціалу в системі державного управління, виявлення чинників 
неефективного впровадження окремих нормативно-правових актів з 
формування та використання людського потенціалу в системі державного 
управління (лист Центру адаптації державної служби до стандартів 
Європейського Союзу Національного агентства з питань державної служби 
№ 085795-19 від 16.04.2019) та у науково-освітній та консультативній 
діяльності -  у процесі роботи над створенням стратегії діяльності закладу вищої 
освіти та програми модифікації якості освіти, науково-методичної, науково- 
педагогічної роботи щодо підготовки та викладання навчальних курсів (довідка 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 25.06.2019 р. 
№ 025-88/26).

4. Значущ ість дослідження для науки і практики 
та шляхи його використання

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 
теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження щодо 
концептуалізації досвіду формування та використання людського потенціалу 
в системі державного управління доведені до рівня конкретних пропозицій, 
що можуть бути використані для підвищення якості й ефективності 
управлінської діяльності для формування та використання людського 
потенціалу в системі державного управління в Україні, в навчальних 
дисциплінах у закладах вищої освіти та підвищенні кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

5. Повнота викладу основних результатів  
дисертації в опублікованих працях

За темою дослідження опубліковано 14 наукових праць. Зокрема, шість 
статей у наукових фахових виданнях України; дві статті у наукових 
періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого підготовлено 
дисертацію; шість друкованих тез доповідей та інших матеріалів наукових 
конференцій.

Дисертація є самостійною науковою працею, в якій висвітлені власні
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ідеї і розробки автора. Робота містить теоретичні та методичні положення, а 
також висновки, сформульовані особисто дисертантом. Використані в 
дисертації ідеї, положення та гіпотези інших авторів мають відповідні 
посилання і застосовувалися лише для посилення аргументації та 
підкріплення власних ідей. Опубліковані Гребоножком Є. П. праці у 
наукових фахових виданнях засвідчують повноту викладу основних 
результатів дисертації.

6. Ідентичність змісту анотації та основних положень дисертації

Аналіз змісту опублікованої анотації засвідчує відповідність основним 
положенням, які викладено в тексті дисертації. Анотацію та текст дисертації 
оформлено відповідно до вимог, встановлених МОН України.

7. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Загалом дисертаційна робота Гребоножка Є.П. складає позитивне 
враження. Разом з тим, варто зазначити, що текст дисертаційного 
дослідження має підстави для висловлення певних зауважень.

1. У Розділі 1 тексту дисертації викладено узагальнення відомих теорій 
та концепцій людського потенціалу. Набуло подальшого розвитку розуміння 
змісту поняття «людський потенціал». Можливо, на цій основі автору варто 
було б запропонувати власне визначення поняття «людський потенціал» та 
поняття «формування людського потенціалу», «використання людського 
потенціалу» в системі державного управління, що було важливим надбанням 
у галузі знань публічного управління та адміністрування.

2. Найбільш вагомим результатом дисертації є, на наш погляд, 
пропозиція розглядати можливість реалізації механізмів формування та 
використання людського потенціалу в системі державного управління у 
контексті політичної системи (політичного режиму, адміністративно- 
територіального устрою і т.д.) (розділ 2 даного дослідження). Проте, дана 
пропозиція відображена у положеннях новизни не повною мірою.

У Розділі 3. дисертації, як нам видається, здобувачем робиться спроба 
запропонувати певну модель державної політики щодо формування та 
використання людського потенціалу в системі державного управління в 
Україні. На думку автора, реалізація державної політики формування та 
використання людського потенціалу в системі державного управління в 
Україні на основі досвіду європейських країн передбачає застосування 
сучасних підходів управління. Разом з тим, у дисертації не показано, яким 
чином ці підходи мають включатися в процес реформи системи державного 
управління, яка відбувається на даному етапі.

4. Текст дослідження містить опечатки. Хоч їхня наявність не є 
настільки критичною.

Висловлені зауваження до окремих положень та описаних автором ідей



7

та узагальнень не впливаючи на її загальну позитивну оцінку. Вони не 
знижують наукової і практичної цінності отриманих результатів, даючи 
можливості для подальших наукових пошуків:

8. Загальний висновок та оцінка дисертації

Враховуючи викладене, дисертаційна робота Гребоножка Євгена 
Петровича на тему «Концептуалізація досвіду формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління» є цікавим, 
самостійним, завершеним науковим дослідженням.

Тема дослідження актуальна, обгрунтованість наукових положень та 
висновків і запропонованих автором рекомендацій, сформульованих у 
дисертації, їх вірогідність, достовірність та наукова новизна одержаних 
результатів, повнота їх викладу в опублікованих працях підтверджують, що 
автор виконав це дослідження на належному високому рівні.

Результати дослідження свідчать про розв’язання актуального 
наукового завдання концептуалізації досвіду формування та використання 
людського потенціалу в системі державного управління, яке є дійсно 
важливим для галузі науки «Публічне управління та адміністрування».

Дисертаційна робота Гребоножка Є.П. на тему «Концептуалізація 
досвіду формування та використання людського потенціалу в системі 
державного управління» 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, який затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 06 березня 2019 р. № 167. Гребоножко Євген Петрович 
заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
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