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дедукція, логічний, абстрагування та ін.), так і спеціально-правові методи 

дослідження (історико-правовий, порівняльно-правовий, документально-

правовий тощо). 

Автор виявив належний рівень знань юридичної літератури, нормативно-

правового матеріалу, знайшов низку дискусійних проблем, що підлягають 

осмисленню і відповідного їх вирішення. Дослідження базується на 

комплексному, системному підході, характеризується відповідним рівнем 

наукових узагальнень. Це, значною мірою, обумовлено і характером 

дослідницької бази. 

Об’єкт (система суспільних відносин у сфері державної служби) і 

предмет (проблеми правового регулювання кадрового забезпечення державної 

служби України) дисертаційного дослідження визначені відповідно до вимог 

МОН України. 

Зі змісту дисертаційного дослідження простежується, що А.В. Андрєєв 

досяг поставленої мети і, відповідно, дисертація є самостійною, завершеною, 

науковою працею. Кожна висвітлена у роботі проблема проаналізована та 

підкріплена висновками дисертанта. Сформульовані в дисертації положення та 

наукові результати обґрунтовані на базі особистих досліджень і критичного 

осмислення дисертантом нормативних джерел, наукових праць та 

правозастосовної діяльності.  

Структура роботи обумовлена метою, об’єктом і предметом 

дослідження. Дисертаційна робота А.В. Андрєєва викладена українською 

мовою і (дисертація) складається із анотації, вступу, п’ятьох розділів, що 

логічно поєднані у 15 підрозділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 418 сторінок, з яких основний – 

371 сторінку. Список використаних джерел складається із 409 найменувань і 

займає 40 сторінок. Такий підхід до визначення структури і змісту дослідження 

є логічним, дає можливість всебічно та повно висвітлити значне коло 

актуальних питань. 
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Серед положень та висновків, що заслуговують на особливу увагу 

варто відзначити наступні: 

Заслуговують уваги виділені автором недоліки кадрового забезпечення 

того періоду варто віднести відсутність необхідної кількості компетентних та 

кваліфікованих кадрів. У зв’язку із цим у науковій літературі відзначається 

вимушений характер перебування на посадах працівників колишніх російських 

установ, направлених в Україну під час війни, а також здійснення ними 

професійної діяльності на підставі законодавства Російської імперії. Тому, хоча 

кадрове забезпечення здійснювалось шляхом залучення нових адміністраторів, 

значною мірою його становили досвідчені управлінці старої формації, 

озлоблені попередніми подіями. В результаті реформ та законодавчої зміни 

підходів до залучення державних службовців нового покоління функції 

держави як і раніше здійснювались по-старому, оскільки на державну службу 

були прийняті численні кадри, скривджені революцією, які сприймали свої 

обов’язки як можливість поквитатись із своїми кривдниками. Дані заходи були 

вимушеними та породженими кадровим дефіцитом й нерозвиненістю на той 

момент власної законодавчої бази. Проте даний фактор значно ускладнював 

розвиток вітчизняного законодавства та правового регулювання вітчизняних 

інститутів. Такі негативні моменти зашкодили формуванню Гетьманату як 

правової та національної держави (с. 65 дис.). 

Потребує уваги висновок дисертанта про те, що звернення до науки теорії 

держави і права дозволяє стверджувати, що для неї характерною є наявність 

двох методів правового регулювання: диспозитивного (децентралізованого) та 

імперативного (централізованого). Перший метод – метод децентралізованого 

регулювання – є автономним. Він побудований на координації цілей та 

інтересів сторін у суспільних відносинах та застосовується для регламентації 

рівних за становищем (рівноправних) суб’єктів, які задовольняють свої 

приватні інтереси. Децентралізований метод правового регулювання, як 

правило, застосовується у приватно-правових галузях. Даний метод не є 

притаманним досліджуваному інституту, оскільки кожна із наведених нами 
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ознак диспозитивного методу суперечить сутності кадрового забезпечення 

державної служби України. Сторони даного процесу не є рівноправними, 

оскільки кадрове забезпечення переслідує, як правило, суспільні інтереси (с. 

147-148 дис.). 

Автором справедливо наголошено, що Національна академія державного 

управління при Президентові України й інші вищі навчальні заклади, які 

здійснюють підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», 

центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, 

установ і організацій, заклади післядипломної освіти у правовідносинах у сфері 

кадрового забезпечення державної служби України виконують факультативну 

роль, оскільки їх участь згідно з нормами Закону України «Про державну 

службу» від 10.12.2015 № 889-VIII та Положення про систему підготовки, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування зводиться до науково-методичного 

забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації державних службовців (с. 200- 201 дис.). 

На підставі відповідних досліджень наукових підходів дисертантом 

наголошується на тому, що дослідження проблем притягнення до 

відповідальності працівників державної служби України не втрачає своєї 

актуальності також із огляду на те, що на даний момент у правовій доктрині 

нашої держави розроблено не так багато праць, присвячених даному питанню у 

контексті прийняття нового законодавства. Це обумовлює існування 

проблематики як у науковій теорії, так і в практичному застосуванні правових 

норм. Також необхідність дослідження даної теми можна пояснити 

необхідністю пошуку прорахунків законодавця у процесі проведення реформи 

державної служби, оскільки зміни до законодавства не обов’язково вирішують 

усі існуючі проблеми та можуть призвести до появи нових. Саме тому питання 

проблем притягнення до відповідальності працівників державної служби 
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України є доцільним для дослідження і на сьогоднішній день. Тож прийняття 

нового Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII, 

відсутність аналізу його проблематики у науковій доктрині України, в цілому 

невисока увага дослідників до проблем  притягнення до відповідальності 

працівників державної служби України у комплексі формують актуальність 

дослідження виділеного нами питання (с. 265-266 дис.). 

На с. 334 своєї роботи автор справедливо зауважує, що з 70-х років 

минулого століття почала функціонувати нова модель державної служби 

Великої Британії, розроблена на основі моделі державної служби Сполучених 

Штатів Америки, яка не була реалізована ні законодавчо, ні на практиці. 

Традиційно для Великої Британії даний інститут набув характерних лише йому 

ознак. Автори монографії «Світові моделі державного управління: досвід для 

України» характеризують тогочасну модель державної служби Великої Британії 

як «менеджеральну», оскільки міністр приводив із собою політичних радників, 

які складали його кабінет, а члени кабінету, сформованого із державних 

службовців, йшли у відставку разом з міністром. Також продовжувала 

існування концепція «нейтральності» державної служби, яка передбачала 

основну вимогу до державних службовців – лояльність, а державні службовці 

нижчих ступенів могли брати участь в політичній діяльності лише за наявності 

дозволу. 

У роботі містяться й інші слушні положення, висновки та пропозиції. 

Проте рецензована робота, як і інші роботи подібного роду, містить низку 

дискусійних положень, хоча їх не можна розцінювати як помилки, оскільки це 

власне бачення дисертанта тих чи інших проблем, яке інколи видається 

суперечливим. 

1. На с. 27 дисертації, автор зазначає, що із застосуванням  логіко-

семантичного та логіко-юридичного методів дозволило сформулювати 

авторські визначення понять «кадрова політика», «кадрова робота», в тім в 

подальшому в роботі не наводить їх розмежування, що з нашої точки зору 

доцільно було зрозуміти.  
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2. На с. 41-42 дис. автор прийшов до висновку, що кадрове забезпечення 

державної служби України слід розуміти як комплексну та цілісну сукупність 

методів, способів, форм, заходів, засобів тощо, які обумовлюють правове 

регулювання трудових правовідносин за участі державних службовців, що 

пов’язані з виникненням, зміною та припиненням їх трудової діяльності в 

органах державної влади на відповідних посадах державної служби України і 

характеризуються постійністю й безперервністю. З даного визначення 

вбачається, що посада державної служби України відіграє важливу роль у 

механізмі кадрового забезпечення державної служби в залежності від посади 

підбираються відповідні методи, способи, форми, заходи, засоби кадрового 

забезпечення на прийняття на державну службу. Але слід враховувати, що крім 

поняття «посада в органі державної влади» зустрічається визначення «державна 

посада». Тому під час прилюдного захисту дисертації хотілось би почути думку 

дисертанта з приводу співвідношення даних понять.  

3. В роботі дисертант значну увагу приділяє розумінню та характеристиці 

кадрового забезпечення державної служби, а також на с. 340 звертає увагу на 

важливість кадрового потенціалу, що відіграє важливу роль в кадровому 

забезпеченні. В тім, з наших міркувань, в даному випадку дисертанту доцільно 

було б проаналізувати теоретичні підходи до розуміння кадрового потенціалу  

державних службовців, визначити його сутність. Висвітлення даного питання 

більш точно дасть можливість проаналізувати на скільки система і досвід США 

в забезпечені кадрового потенціалу матиме практичне застосування в Україні. 

4. На с. 352 дисертації, автор приходить до висновку, що принципи 

правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України 

розподіляються на наступні групи: 1) загальні принципи; 2) принципи 

державної служби; 3) спеціальні принципи кадрового забезпечення державної 

служби. Останні відповідно включають в себе: принцип раціональності у 

доборі та розстановці кадрів передбачає аналіз існуючого кадрового стану і 

визначення потреб у залученні нових кадрів; принцип комплексності та 

послідовності проведення кадрового забезпечення державної служби; принципи 
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правового регулювання кадрового забезпечення державної служби України. В 

тім існує низка принципів, які притаманні правовому регулюванню кадрового 

забезпечення державної служби України, які на нашу думку також слід було 

врахувати при розкритті даного питання. До таких принципів можна віднести: є 

дієздатність і ефективність державних  службовців, професіоналізм і 

компетентність, політична нейтральність і відданість справі, доброчесність і 

відповідальність, прозорість і підзвітність управлінської діяльності, 

вмотивованість праці, баланс управлінської свободи та службової дисципліни. 

Ці принципи автору, безумовно доцільно було б охарактеризувати в роботі. 

5. У підрозділі 5.2 «Світовий та європейський досвід правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби і шляхи його 

запозичення у національне трудове законодавство» дисертант на основі 

континентальної та англосаксонської моделі, здійснює порівняння кадрового 

забезпечення державної служби із  чинним механізмом державної служби 

України. З нашої точки зору, дисертанту доцільно було б розкрити роль 

міжнародних стандартів в удосконаленні системи регулювання кадрового 

забезпечення державної служби. Дане доповнення стало позитивним додатком 

до роботи в цілому.  

Висловлені зауваження носять переважно дискусійний характер та не 

здійснюють суттєвого впливу на високий рівень виконаного дисертаційного 

дослідження. 

Дисертація Андрєєва Андрія Васильовича на тему «Проблеми правового 

регулювання кадрового забезпечення державної служби України» містить 

результати проведених особисто здобувачем досліджень. Отримані автором 

дисертації нові науково обґрунтовані результати в сукупності розв’язують 

конкретну наукову проблему. 

Вищевикладене дає підстави для висновку, що дисертаційне дослідження 

«Проблеми правового регулювання кадрового забезпечення державної служби 

України» відповідає вимогам, що пред’являються до відповідного різновиду 

наукових робіт відповідно до Порядку присудження наукових ступенів, 
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