
Голові спеціалізованої вченої ради 

Д64.707.03 у Національному 

університеті цивільного захисту 

України,  

доктору наук з державного 

управління, професору  

Домбровській Світлані Миколаївні  

 

ВІДГУК  

офіційного опонента,  

доктора наук з державного управління, професора 

 Антонової Людмили Володимирівни  

 на дисертаційну роботу  

 Сторожева Романа Івановича  

на тему “Механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності”, 

представлену до публічного захисту на здобуття наукового ступеня доктора 

наук з державного управління  

за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління 

 

1. Актуальність теми дослідження, зв’язок з науковими програмами, 

темами 

Регулювання суспільних відносин, що виникають в результаті різноманітної 

діяльності, є однією з основних функцій держави, що здійснюється в специфічній 

формі діяльності - державному управлінні. 

Ефективність і злагодженість управлінської роботи державних органів та 

органів місцевого самоврядування, значною мірою визначається саме особою, яка 

очолює ці органи, наявності чи відсутності у такої особи досвіду, належних 

фахових знань та вроджених чи набутих лідерських якостей. 

Відповідно в сучасних умовах зростає увага до підбору керівників органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, які повинні бути не просто 

виконавцями, а управлінцями, яким притаманна компетентність, інформованість, 

відповідальність, здатність і готовність до творчої, інноваційної діяльності. 

Співвідношення формального керівництва та лідерства на державній службі 

є питанням надзвичайно цікавим та суперечливим, адже дії керівника на 

державній службі суворо регламентовані законодавством та службовою 

ієрархічною драбиною відповідно і лідерство такого керівника мало би бути 

обмежене цими ж рамками, окрім того призначення на певну посаду не дає 

автоматичного набуття лідерських якостей. 

За рахунок лідерських якостей можливо забезпечити виконання завдань, які 

виникають перед державною службою з погляду впровадження реформ, 

формування адміністративної культури, оптимізації управлінських процесів, 

підвищення рівня людського капіталу. На жаль, чинна законодавча база не сприяє 
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розвитку лідерства на державній службі, спостерігається невідповідність 

організації функціонування системи публічного управління проявам лідерських 

якостей в органах влади. Зазначене передбачає приведення сучасних вимог 

управлінської системи органів публічної влади у сфері розвитку лідерства у 

відповідність до вимог, які дозволять ефективно досягати важливих соціально-

економічних цілей держави та суспільства. 

Виходячи з викладеного вище, дисертаційна робота Сторожева Романа 

Івановича на тему “Механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності”, що пов’язана із дослідженням питань розвитку теорії, 

організації та методології формування та реалізації механізмів забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності має наукове і практичне 

значення та набуває актуальності у зв'язку зі зростаючими вимогами суспільства. 

 

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх вірогідність та новизна 

Зміст дисертації відповідає логіці мети та предмету дослідження. Він 

передбачає аналіз як теоретичних проблем з теми дисертаційного з дослідження 

на сучасному етапі, так і питань практичного застосування. Загалом, дисертація 

характеризується ознакою єдності змісту. Позиції, які формулює та відстоює автор 

роботи, ґрунтуються на останніх досягненнях науки з державного управління. 

Варто зауважити, що наукові положення дисертаційної роботи об’єктивно 

відображають реальний стан процесів, що відбуваються у сисемі органів 

державного управління та місцевого самоврядування. 

У роботі чітко виділені об'єкт і предмет дослідження.  

Об’єкт дослідження: суспільні відносини, що виникають у публічно-

управлінській діяльності в процесі розвитку лідерства.  

Предмет дослідження: механізми забезпечення розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності. 

Сформульовані мета і завдання вказують на глибину наукового пошуку, його 

комплексний характер й інноваційний підхід здобувача до вирішення проблем 

комплексного загальнотеоретичного дослідження процесів формування та 

реалізації механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській 

діяльності. 

Для досягнення мети вирішено такі завдання в дисертаційному дослідженні, 

а саме: дослідити концепції становлення механізмів забезпечення розвитку 

лідерства в історії наукової думки з метою виокремлення й узагальнення його 

найсуттєвіших властивостей та складових; проаналізувати понятійно-категорійний 

аппарат дослідження, уточнивши та розвинувши поняття “лідерство”, “публічно-

управлінська діяльність”, “механізми забезпечення розвитку лідерства”, 

“асиметричне комплементарне лідерство”; дослідити та обгрунтувати особливості 

публічно-управлінської діяльності як системи суспільних відносин та 

сформулювати авторське визначення цього процесу в системі багаторівневого 
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публічного управління; систематизувати методологічний інструментарій 

дослідження механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності; виявити найсуттєвіші перетворювальні тенденції 

модернізації та їх дію на механізми забезпечення розвитку лідерства як 

соціального інституту, а також визначити вплив еволюційних процесів на 

розвиток сучасного інституту лідерства; окреслити коло суб’єктів публічно-

управлінської діяльності у сфері лідерства та довести значущість їх міжсуб’єктної 

взаємодії як модернізаційного механізму забезпечення розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності; дослідити організаційно-правовий механізм 

забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності в Україні; 

вивчити та узагальнити зарубіжний досвід щодо механізмів забезпечення розвитку 

лідерства у сфері нового публічного управління на прикладі європейських держав 

(Польща, Нідерланди, Швейцарія, Швеція, Норвегія, Німеччина) задля подальшої 

адаптації в Україні; концептуально обгрунтувати положення модернізаційної 

моделі механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській 

діяльності в умовах глобальних викликів; розробити науково-практичні 

рекомендації органам державної влади щодо вдосконалення механізмів 

забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності.  

Вивчення змісту дисертації дає підстави для висновку про те, що автором в 

повній мірі вирішено зазначені вище завдання та досягнута мета дослідження . 

Використання дисертантом значної наукової, нормативної й емпіричної бази 

сприяло глибокому, різнобічному висвітленню досліджуваної проблематики, 

формулюванню численних висновків і пропозицій, що мають ознаки наукової 

новизни. Зокрема, було 

уперше: 

 науково обґрунтовано та розроблено модернізаційну модель механізмів 

забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, основою 

обґрунтування та відтворення якої послужила модель 4D-брендингу, що 

передбачає чотири виміри механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності з акцентуацією на його перевагах, місії, цінностях та 

перспективах розвитку, зокрема: диференційно-збалансований, 

феноменологічний, моніторинговий та конструктивний; представлення комплексу 

модернізаційних механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності (репутаційний, соціально-психологічний, 

партисипативний); визначення індикаторів оцінювання якісно-кількісних 

характеристик лідерів: рівнів компетентності, професійних та особистісних 

якостей, морально-ціннісних орієнтацій та стилів управління; 

 системно представлено концепт формування модернізаційних механізмів 

забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, що 

спрямовані на формування конструктивної міжсуб’єктної взаємодії між органами 

публічної влади, органами місцевого самоврядування, бізнес-структурами, 

некомерційними організаціями, а також представниками масмедіа та 
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медіаактивістами та передбачають співвіднесення особистісного дискурсу лідера з 

дискурсами мультипрофесійних команд, продукуючою основою якого виступають 

такі критеріально орієнтовані складові: комплементарність, що дозволяє цілісно 

аналізувати суспільно значущі проблеми, встановлюючи відповідні шляхи та 

інструментарій щодо їх вирішення; динамічність і модернізаційність сучасного 

суспільного розвитку, що призводить до асиметричності в будь-яких процесах; 

асиметричне комплементарне лідерство, що сприяє прояву талановитих, 

професійних, раціональних особистостей у мультипрофесійних командах; 

 удосконалено: 

 методологічний інструментарій механізмів забезпечення розвитку 

лідерства в публічно-управлінській діяльності шляхом його систематизації та 

доповнення низкою наукових підходів – інституціональним, інформаційним, 

міждисциплінарним та мультидисциплінарним, що виступали підгрунтям у 

виділенні базових, спеціальних та модернізаційних механізмів забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, це дозволяє розглянути їх 

у комплексній дії, результуючою компонентою якої є мінімізація шкідливих 

впливів на якість та ефективність забезпечення належного врядування; 

  науковий підхід, що обумовлює системність впливів механізмів 

забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності та враховує 

специфічність процесу публічно-управлінської діяльності, шо проявляється в 

багатоманітності явищ, структур, функцій та особистостей, які перебувають у 

тісному взаємозв’язку, складаючи певну цілісність та базуючись на інтегруючих 

властивостях асиметричного комплементарного лідерства, спрямовані на 

забезпечення узгодженості і конструктивної взаємодії держави та соціальних 

інститутів;  

  концептуальні положення механізмів забезпечення розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності через наукове обґрунтування модернізації як 

безперервного, перетворюючого процесу оновлення суспільства та динамічної 

форми суспільних відносин, що, зумовлюючись принципами детермінізму й 

емерджентності, створює умови для соціального партнерства і взаємодії, та 

полягає в аргументації того, що модернізаційний вплив постає основним 

подразником розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, сприяючи 

активізації його спрямованості як соціального інституту з обов’язковим 

врахуванням низки необхідних для успішного функціонування сучасної 

демократичної держави категорій, а саме: легітимність – законність – взаємна 

довіра – спільні цінності – комунікабельність – взаємозацікавлений соціально-

комунікативний діалог; 

 дістали подальшого розвитку: 

 категорійно-понятійний апарат з теми дослідження та запропоновано 

розглядати “механізми забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській 

діяльності” як систему діалектичного руху, що забезпечує закономірний та 
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емерджентний рух-взаємодію, під час якого відбувається не просто зміна вже 

існуючих властивостей, стану системи, а виникають її нові властивості та нова 

якість; а також ввести в понятійний обіг сфери публічного управління поняття 

“асиметричне комплементарне лідерство” як систему управлінських 

взаємовідносин та координації предметних та мотивованих групових дій у процесі 

досягнення суспільно значущої мети й виконання поставлених завдань, що 

базується на взаємодоповненні та не виключає суб’єктивні розуміння тих чи 

інших суспільних проблем, зводиться до можливості цілісного їх осягнення для 

розуміння та усвідомлення значущості досягнення гармонії і на цій основі 

реалізації публічно-управлінської діяльності, яка в сучасну епоху 

характеризується не тільки взаємозалежністю та взаємообумовленістю феноменів 

і процесів, а й їх множинністю та емерджентністю;  

 теоретичні положення щодо застосування функціонально-

компетентнісного підходу до стимулювання розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності, що враховують взаємообумовленість якісних 

характеристик виконання лідерських управлінських функцій з рівнем лідерської 

компетентності, яка може доповнюватися варіативними фаховими й 

особистісними компетенціями, відображаючи посадові/регіональні/ситуативні та 

інші особливості публічно-управлінської діяльності;  

- систематизація принципів комплексної дії механізмів забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, основою якої виступає 

самоорганізаційний потенціал суб’єкт-суб’єктних партнерських відносин, що 

ґрунтується на чіткому розподілі ролей, обов’язків, координуванні дій та виступає 

результуючим елементом відображення закономірностей соціальної дійсності. До 

основних принципів віднесено такі: нонконформізм, субсидіарність, соціально 

відповідальне лідерство, соціально-психологічний вплив, професійну та 

психологічну готовність, інформаційно-аналітичне забезпечення, особистісне 

самооновлення та справедливість; 

- обґрунтування напрямів адаптації ефективного зарубіжного досвіду 

реалізації механізмів забезпечення розвитку лідерства у сфері нового публічного 

управління на прикладі європейських держав (Республіка Польща, Нідерланди, 

Швейцарія, Швеція, Норвегія, Німеччина), основними з яких є: запровадження 

міждисциплінарного підходу до підготовки управлінських кадрів, що дозволяє 

розвивати і вдосконалювати системне та критичне мислення, комунікаційні 

уміння, самоорганізацію, креативність, уміння працювати в команді; використання 

аплікаційного характеру навчання, спрямованого на набуття високих почуттів 

обов’язку, додержання морально-психологічних та етичних норм поведінки; 

унормування вимоги щодо безперервного навчання у сфері електронної 

демократії; забезпечення дотримання принципу публічної транспарентності на 

всіх рівнях державно-управлінської діяльності. 

 

Сформульовані в дисертації наукові положення та висновки є загалом 
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обґрунтованими і достовірними.  

Автором для обґрунтування власних висновків і пропозицій використано 603 

джерел, що свідчить про глибину наукового пошуку і забезпечує комплексний 

розгляд поставлених завдань. У процесі дослідження здобувачем було 

проаналізовано значний обсяг нормативного матеріалу, зроблено широкий огляд 

наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених у сфері загальної теорії держави, 

філософії, управління права та інших галузевих наук. Положення та висновки 

дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, законодавчих та 

підзаконних нормативно-правових актах, які регулюють суспільні відносини у 

сфері охорони здоров’я.  

Використано законодавство окремих зарубіжних країн, міжнародно-правові 

документи, довідкову літературу, аналітичні та статистичні матеріали тощо. У 

дисертації використана належна науково-методична база.  

Так, методологічну основу дисертаційного дослідження становлять 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання економічних явищ і механізмів 

державного управління в сучасних світових і національних економіках. Для 

обґрунтування висновків та окремих положень предмета дослідження було 

використано методи аналізу, абстракції, синтезу й узагальнення, об’єктивності, 

експертного опитування та оцінювання тощо. 

Для реалізації мети і завдань дослідження використовувався комплекс 

принципів та підходів, серед яких:  

– діалектичний підхід, зумовлений багатоплановістю дисертаційної роботи, 

застосування якого значною мірою детермінує проблемне поле й одержані 

результати дослідження; 

–  системний підхід, який дав змогу дослідити предмет цілісно, у сукупності 

його множинних елементів, відношень і зв’язків;  

–  міждисциплінарний підхід, що передбачає перехресний розгляд визначених 

питань, явищ і процесів крізь призму різних наук – державного управління, 

філософської, історичної, політологічної, соціологічної, культурологічної, 

психологічної, юридичної тощо; 

–  мультидисциплінарний підхід, що дав змогу перевищити традиційні межі 

розуміння процесів і феноменів у публічно-управлінській діяльності за рахунок 

упровадження комплексу методів та інструментарію інших дисциплін, зокрема: 

менеджменту, маркетингу та економіки; 

– діалогічний (полісуб’єктний) підхід, який передбачає перетворення позицій 

співпрацюючих людей, що в контексті нашого дослідження пов’язується зі зміною 

ролей та функцій лідера в публічно-управлінській діяльності; 

– акмеологічний підхід, завдяки якому постала можливість ствердитися в 

тому, що лідерство в публічно-управлінській діяльності означає працювати 

професійно: гнучко взаємодіяти, приймаючи адекватні рішення в умовах 

емерджентності; опираючись на людські ресурси, проявляти ініціативу, 
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організаційні здібності, готовність аналізувати та піддавати оцінці результати 

своєї діяльності; 

– аксіологічний підхід, який дав змогу визначити цінності умовою 

становлення особистості в сучасному соціумі, що спрямовують її поведінку та 

мотивують до самовдосконалення. Сповідуючи різні, можливо, навіть протилежні 

цінності, сучасне українське суспільство може сприймати лідерство як спільну 

цінність, завдяки якій досягатиметься соціальна консолідація та взаємодія; 

–  синергетичний підхід, що основується на принципах та механізмах 

самоорганізації, є джерелом саморозвитку особистості та суспільства, що 

базується на їх внутрішніх властивостях. Первинна роль у цьому процесі 

відводиться взаємодії, що підвищує рівень вимог до особистості лідера; 

–  функціонально-компетентнісний підхід, застосування якого дозволило 

визначити певні уявлення й особливості взаємообумовленості якості виконання 

комплексу управлінських функцій з рівнем компетентності лідерів як суб’єктів 

взаємодії у процесі публічно-управлінської діяльності. 

 Дисертаційне дослідження базується також на аналізі нормативних 

документів, зарубіжних та вітчизняних джерелах, зокрема й на Інтернет-ресурсах. 

 

3. Повнота викладу основних положень дисертації в опублікованих 

працях 

Основні наукові положення, теоретичні висновки і практичні рекомендації 

дисертаційної роботи висвітлено у 39 наукових працях. Зокрема, це: 1 одноосібна 

монографія, 20 статей – у наукових фахових виданнях України, 6 статей – у 

зарубіжних виданнях, в т.ч., які індексуються у наукометричних базах (3 – у Web 

of Science), 12 - тези доповідей, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації. 

У переліку наукових робіт Сторожева Романа Івановича, які опубліковані у 

співавторстві, автором наведено особистий внесок. 

 

4. Теоретична та практична цінність, впровадження результатів 

дослідження 

Дисертаційне дослідження являє собою вагомий внесок у наукову галузь 

«Державне управління», який полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних 

підходів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення 

механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності. 

Висновки, пропозиції і рекомендації, що містяться у дисертації, мають 

безперечне теоретичне і практичне значення, що підтверджується обґрунтованими 

висновками та рекомендаціями автора, реалізацією результатів дослідження 

(довідки про впровадження).  

 У першому розділі дисертаційної роботи “Механізми забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності як наукова проблема” 
здійнено дослідження концепції лідерства в історії наукової думки, що дозволило 

узагальнити тенденції їх розвитку, окреслити характерні історичні особливості 
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теорій наукового менеджменту та лідерства. Досліджено понятійно-категорійний 

апарат, аналіз наукового тлумачення його основних категорій, понять і термінів, а 

саме: “механізми”, “лідер”, “лідерство”, “керівник”, “політичне лідерство” у 

контексті міждисциплінарного підходу, що дозволило стверджувати про 

взаємодоповнення цих понять. Розглянуто поняття “розвиток”, 

“компетентність” та “професійна компетентність”, що сприяло встановленню їх 

специфіки в контексті дослідження механізмів забезпечення лідерства в публічно-

управлінській діяльності.  Проаналізовано міждисциплінарне поняття 

“діяльність” та здійснено порівняльний аналіз понять “управління” та 

“менеджмент”. 

Вивчення сутності та особливостей публічно-управлінської діяльності 

дозволило надати їй визначення як системи відносин нового публічного 

управління (Good Governance).  

У другому розділі дисертаційної роботи “Інструментарій дослідження 

механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській 

діяльності в Україні” з використанням методологічного інструментарію 

досліджено комплекс загальнонаукових, спеціальних підходів та методів,  

На підставі застосування функціонально-компетентнісного підходу для 

визначення системи принципів механізмів забезпечення розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності доведено, що особистісна здатність лідера 

виконувати функціональні обов’язки співвідноситься з рівнем сформованості його 

фахових та особистісних компетенцій, які взаємообумовлюються, складаючи 

динамічну структуру та підґрунтя для досягнення високого рівня професійної 

компетентності.  

Визначено та обґрунтовано застосування системи принципів, що визначає 

найважливіші правила механізмів забезпечення розвитку лідерства у публічно-

управлінської діяльності. 

Доведено, що для удосконалення механізмів забезпечення розвитку 

лідерства в публічно-управлінській діяльності велике значення має гуманістичне 

мислення, яке відмовляється від агресивності в діях та орієнтується на співпрацю 

та взаємодію її суб’єктів, що віддзеркалюється в запропонованій системі 

принципів.  

У третьому розділі “Вплив процесів модернізації на механізми 

забезпечення розвитку сучасного інституту лідерства в публічно-

управлінській діяльності в Україні” проведено аналіз трансформаційних впливів 

на процеси модернізації механізмів забезпечення розвитку сучасного інституту 

лідерства, що дозволяє визначити модернізацію безперервним, перетворювальним 

процесом оновлення суспільства та динамічною формою суспільних відносин, що 

умови для взаємодії, в яких здебільшого проявляється їхня взаємозалежність та 

взаємообумовленість.  

Проаналізовано множинні теорії еволюції, що виокремлюються в окремий 

історичний механізм розвитку сучасного інституту лідерства. Поглиблено 
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розуміння механізмів забезпечення розвитку сучасного інституту лідерства, 

суб’єктами взаємодії яких у публічно-упралінській діяльності визначено органи 

державного управління та місцевого самоврядування, комерційні та некомерційні 

організації, мас-медіа та лідерів названих суб’єктів, зокрема й медіа-активістів.  

Наголошується на важливості системи підготовки, перепідготовки, 

спеціалізації, підвищення кваліфікації та безперервної інформальної освіти в 

умовах сучасної модернізації механізмів забезпечення розвитку сучасного 

інституту лідерства.  

У четвертому розділі “Характеристика механізмів забезпечення 

розвитку лідерства: вітчизняний та зарубіжний досвід” проведений аналіз 

організаційно-правового механізму забезпечення розвитку лідерства в публічно-

управлінській діяльності дозволив констатувати системність підходу до розробки, 

прийняття і видання законодавчих документів, новаціями яких стало 

розмежування політичних та адміністративних посад, врегулювання статусу 

державного службовця, застосування конкурсних процедур добирання кандидатів, 

гарантування рівного доступу до державної служби, посилення персональної 

відповідальності за виконання обов’язків. 

Вивчено та узальнено зарубіжний досвід розвитку лідерства контексті 

освітніх тенденцій зарубіжних країн (досвід Нідерландів, Швейцарії, Швеції, 

Норвегії, Німеччини, Польщі), який віддзеркалює взаємовпливи європейської 

інтеграціі у цьому процесі, що вказує на важливість актуалізації та творчої 

адаптації в Україні освітніх тенденцій європейських держав. 

У п’ятому розділі “Перспективи удосконалення механізмів забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності України в умовах 

глобальних викликів та загроз” представлено концептуальне обґрунтування 

модернізаційної моделі механізмів забезпечення розвитку лідерства. Основою для 

обґрунтування та відтворення системи модернізації механзмів забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності стала чотиривимірна 

модель 4D-брендингу і принцип збалансованості між так званими чинниками 

«твердої» та «м’якої» сили (Т. Гед) як засіб досягнення останнього. На підставі 

застосовування методу моделювання відтворено модернізаційні механізми 

забезпечення розвитку лідерства – репутаційного, партисипативного та соцільно-

психологічного. 

Таким чином, у дисертації представлено нові наукові положення, які стали 

результатом теоретико-методологічного аналізу механізмів забезпечення розвитку 

лідерства в публічно-управлінській діяльності та концептуального обґрунтування 

модернізаційної моделі. Теоретичне, науково-прикладне даної розвідки полягає в 

розв’язанні важливої наукової проблеми щодо вироблення цілісної сучасної 

методології дослідження процесів удосконалення механізмів забезпечення 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності.  

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що їх упроваджено в діяльність органів державної влади України, 
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в діяльність державних і недержавних організаціях, в освітній процес, зокрема:  

Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України під час реалізації професійних 

та короткострокових програм з розвитку державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань лідерства у публічно-управлінській діяльності 

та використанні інформаційно-аналітичних даних автора за результатами 

моніторингу оцінювання знань та умінь державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування щодо механізмів забезпечення розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності, оцінювання стану їх якісних та кількісних 

характеристик, проведення тренінгових занять з даної проблеми (Довідка від 05 

жовтня 2020 р. №540-11/1); 

Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань 

державної служби у Волинській та Рівненській областях при розробці вимог до 

конкурсного відбору на посади державних службовців у регіоні, що сприяло 

забезпеченню міжсуб’єктної взаємодії як механізму розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності, завдяки чому зростає асиметричне 

комплементарне лідерство, яке створює умови для прояву талановитих, 

професійних, раціональних особистостей у мультипрофесійних командах (Довідка 

від18 червня 2021 р.); 

Виконавчим комітетом Обухівської міської ради (Київська область) для 

запровадження функціонально-компетентнісного підходу в діяльність публічних 

службовців, що дозволило розвинути уявлення про співвідносність якості 

виконання функцій лідерства та рівня компетентності лідерів як суб’єктів 

взаємодії у процесі публічно-управлінської діяльності. Використано в публічному 

управлінні систему принципів, що визначає найважливіші правила сучасного 

розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності, які активно 

використовуються у світовій спільноті: нонконформізму, субсидіарності, 

соціально відповідального лідерства, соціально-психологічного впливу, 

професійної та психологічної готовності, інформаційно-аналітичного 

забезпечення, самооновлення та справедливості (Довідка від 30 червня 2021 р. 

№ 2021/03-21); 

Фастівською районною радою (Київська область) щодо об’єктивності та 

достовірності проведення моніторингу дослідження індикаторів стосовно 

механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності 

та лідерських якостей у депутатів місцевих рад, зокрема в таких аспектах: 

визначення суб’єктів соціальної взаємодії в публічно-управлінській діяльності, що 

впливають на процес розвитку лідерства, органів публічної влади, органів 

місцевого самоврядування, бізнес-структур, некомерційних організацій та їх 

лідерів (керівники), а також представників масмедіа та медіаактивістів (Довідка 

від 16 червня 2021 р. № 01-14/226). 

Теоретичні положення та аналітичні матеріали дослідження використано в 

навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін «Державна політика: 
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аналіз та механізми впровадження» та «Основи публічної політики» за програмою 

підготовки магістрів та докторів філософії зі спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування» у Національному університеті цивільного захисту 

України (акт №18 від 21.06.2022 р.). 

 

5. Оцінка оформлення дисертації та змісту реферату 

Дисертаційне дослідження побудоване логічно та послідовно, є 

структурованим та обґрунтованим. Основні пункти взаємопов’язані між собою та 

доповнюють зміст, відповідаючи встановленим завданням і меті. Дисертацію та 

реферат оформлено відповідно до вимог МОН України, які висуваються до 

дисертаційних робіт. В рефераті відображено ключові власні наукові положення 

дисертаційного дослідження. 

 

 

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації 

Загалом позитивно оцінюючи наукові результати дисертаційного 

дослідження, водночас, як і при дослідженні будь-якої складної і нової 

проблематики, в зазначеному дисертаційному дослідженні містяться дискусійні 

положення, які можуть стати підґрунтям наукової дискусії і напрямами подальшої 

розробки даної проблеми: 

1. У пп. 2.3 «Вплив еволюційних процесів на становлення та розвиток 

сучасного інституту лідерства» та у розділі 4 розглядаючи зарубіжний досвід , 

автор доводить актуалізацію потреб у компетентних, раціональних та разом із тим 

харизматичних лідерів ( стор.215), та наголошує, що коли колектив (група) 

опиняється в екстремальній ситуації, викликаній певною загрозою або великою 

проблемою, тоді саме харизма лідера виходить на перший план та ефективно 

впливає на розв’язання проблеми ( стор. 220; 267). З цього привиду логічним 

завершенням міркувань було б дослідження впливу харизми лідера на 

спроможність ефективно реалізовувати державно політику у кризові періоди. 

Однак автор це питання залишив поза увагою.  

2. Автор у пп. 1.3. обґрунтовує потребу в новому типі лідера як 

консолідованого суб'єкта авторитету влади в системи відносин нового публічного 

управління (Good Governance). Варто було б доповнити аргументування такої 

думки представленням комплексного підходу формування ціннісних орієнтирів 

лідера владного суб'єкта, які базуються на гуманістичних цінностях – 

справедливості, солідарності й громадянської злагоди. 

3. Запропоновану «модернізаційну модель механізмів забезпечення розвитку 

лідерства в публічно-управлінській діяльності», що передбачає чотири виміри 

механізмів забезпечення розвитку лідерства в публічно-управлінській діяльності 

(розділ 5) варто було б доповнити конкретизацією умов, що змінюють характер 

діяльності лідера на різних етапах його професіонального розвитку.  

4. Бракує системності у розкриті особливостей механізмів забезпечення 
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розвитку лідерства на загальнонаціональному та регіональному рівнях у владному 

полі сучасної України. 

5. У русі реалізації політики європейської інтеграції України конкретизації 

вимагають детермінанти ефективного лідерства для успішної реалізації реформи 

державного управління в Україні. 

Проте, наведені дискусійні положення, уточнення та рекомендації суттєво не 

впливають на наукову та практичну цінність дисертаційного дослідження у 

науковій галузі «Державне управління». 

 

7. Загальний висновок 

За своїм змістом і загальною спрямованістю дисертаційне дослідження 

Сторожева Романа Івановича відповідає обраній спеціальності 25.00.02 – 

«механізми державного управління», робота пройшла належну апробацію.  

Дисертаційна робота містить повною мірою обґрунтовані науково-практичні 

результати, які надають суттєвий внесок у розвиток науки державного управління. 

 Дисертаційна робота та реферат виконані із дотриманням наукового стилю їх 

написання, відповідають вимогам до їх оформлення та достатньо відображають 

зміст отриманих дисертантом наукових результатів. 

Дисертація є самостійною завершеною роботою, у якій відсутні порушення 

академічної доброчесності.  

На підставі викладеного можна зробити висновок, що дисертація Сторожева 

Романа Івановича на тему “Механізми забезпечення розвитку лідерства в 

публічно-управлінській діяльності” за змістом та оформленням відповідає 

вимогам «Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора 

наук,», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1197 від 

17.11.2021 р., а її автор, Сторожев Роман Іванович заслуговує на присудження 

наукового ступеня доктора наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.02 – механізми державного управління. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1197-2021-%D0%BF#n10

