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ВСТУП 

 

У сучасному світі людський потенціал є головною складовою 

національного багатства і рушійною силою суспільного поступу. Світова 

практика довела, що інвестиції в людський капітал є найефективнішими. 

Саме цим зумовлена якість економічного зростання, яка утвердилася в 

розвинених країнах, де цей компонент забезпечує близько трьох четвертей 

приросту національного багатства. 

Виключно важливу роль у розвитку людського потенціалу грає кадрова 

політика органів публічної влади держави. Вона інтегрує цей потенціал, а 

також забезпечує його відтворення та реалізацію в різних сферах суспільного 

життя. Без ефективної кадрової політики неможлива успішна країна. 

Об’єктом впливу кадрової політики держави є кадровий потенціал 

суспільства, всі людські ресурси. Сьогодні як ніколи актуалізується 

суспільна потреба у кадрах, які уособлюють три основні якості: 

професіоналізм, порядність, патріотизм. 

Свідома, цілеспрямована, системна і послідовна державна кадрова 

політика має ґрунтуватись на чіткому уявленні про особливості та 

перспективи розвитку сучасного українського суспільства з урахуванням як 

світових тенденцій еволюції сучасної цивілізації, так і власних національних 

інтересів та культурно-історичних особливостей. Державна кадрова політика 

– це загальні орієнтири діяльності та прийняття рішень, що сприяють 

досягненню мети держави по забезпеченню всіх ланок суспільства 

необхідними людськими ресурсами й водночас системна діяльність органів 

публічної влади, яка включає відтворення кадрового потенціалу публічного 

управління, його зайнятість, правове врегулювання трудових відносин, 

організаційних механізмів і процедур відбору, мотивації, оцінки, 

удосконалення, просування, переміщення кадрів, формування в них високої 

професійної культури. 

Актуальність даної теми визначається, насамперед, послідовною 
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реалізацією в Україні курсу демократичних реформ, які вимагають 

оновлення всіх управлінських ланок, формування нового кадрового корпусу 

управлінців, здатних вирішувати складні соціально-економічні проблеми 

перехідного періоду. У цих умовах необхідний глибокий аналіз нових 

кадрових процесів і відносин, підвищення наукової обґрунтованості роботи з 

персоналом, вибір ефективних кадрових технологій, розробки та 

використання дійових механізмів формування та реалізації державної 

кадрової політики в регіонах. 

Слід зазначити, що проблематику формування та реалізації кадрової 

політики в системі публічного управління України в останні роки розглядали 

такі науковці  як  В. Безрук [6], О. Бобловський [8], Г. Бородіна [9], Т. Витко 

[12; 13], С. Волик [15], С. Гончар [23], І. Гусак [27–29], Г. Єрмолаєва [38], 

Я. Жовнірчик [39], Ю. Кальниш [46], О. Клименко [47], Р. Науменко [66–68], 

О. Пархоменко-Куцевіл [133], Л. Пашко [72–77], М. Пірен [79], В. Прядко 

[103], О. Радченко [104–106], В. Толкованов [120; 121], І. Чухлебов [125] та 

інші. 

Проте поряд з досягненнями в осмисленні теорії та практики кадрової 

політики в сучасній науці невирішеним залишається значний комплекс 

проблем щодо становлення та розвитку кадрової політики, яка повинна 

відповідати глобальним викликам суспільного розвитку, процесам 

трансформації українського суспільства, становленню інформаційної 

цивілізації.  

На сучасному етапі розвитку України після перемоги Революції 

Гідності ключовою проблемою розвитку нашої держави постала проблема 

ефективної кадрової політики, яка мінімально розгорнута інституційно. 

Спостерігається втрата кадрового потенціалу, не працює кадровий резерв, є 

труднощі у функціонуванні усіх складових кадрової системи, яка за суттю не 

є системою, а скоріше є деякою кризовою еклектикою залишків радянської 

кадрової політики та зачатків сучасних її форм.  

Метою дослідження є обґрунтування та розробка теоретико-
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методологічних засад формування й реалізації кадрової політики органів 

публічної влади та держави в цілому в умовах реформ та визначення на цій 

основі перспективних шляхів удосконалення державної кадрової політики в 

Україні. 

Для досягнення мети дослідження були визначені такі завдання: 

– проаналізувати теоретичні засади формування й реалізації державної 

кадрової політики в Україні;  

– охарактеризувати особливості формування та реалізації кадрової 

політики в системі публічного управління демократичних країн;  

– визначити етапи та зміст законодавчо-правового забезпечення 

державної кадрової політики; 

– розкрити принципи управлінської діяльності з підготовки кадрів;  

– проаналізувати та розкрити основні положення щодо сучасного стану 

та проблем формування й реалізації державної кадрової політики в Україні;  

– обґрунтувати актуальність реформування кадрової політики та 

кадрової роботи в системі публічного управління України;  

– визначити напрями удосконалення сучасної кадрової політики в 

системі публічної влади в умовах реформ в Україні. 

Об’єктом дослідження є система публічної влади в Україні. 

Предмет дослідження – кадрова політика органів публічної влади та 

держави в цілому в умовах реформ в України. 

Теоретичним підґрунтям роботи є фундаментальні положення теорії 

управління, теорії систем та системного аналізу, інституційного підходу, 

класичних і сучасних теорій сталого розвитку щодо формування й реалізації 

сучасної кадрової політики в системі публічної влади в умовах реформ в 

Україні. 

Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові прийоми 

досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових 

засадах управлінської, інформаційної і споріднених із ними наук. У роботі 

використано: історичний та логічний методи – для дослідження теоретичних 
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засад формування й реалізації державної кадрової політики в Україні; 

абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення й формування 

висновків; економіко-статистичний – для аналізу сучасного стану розвитку 

кадрової політики в системі публічної влади в умовах реформ в Україні; 

методи аналізу і синтезу – для розробки ефективного механізму залучення 

людського потенціалу українського суспільства до служби в органах 

публічної влади нашої країни, експериментальний – для формування 

напрямів вдосконалення кадрової політики в системі публічної влади в 

умовах реформ в Україні. 

Інформаційними джерелами дослідження стали закони України, укази 

Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативно-

правові документи Головдержслужби України, програмні документи 

державних органів України, офіційні матеріали Державної служби 

статистики України, монографії та статті вітчизняних і зарубіжних авторів, 

особисті дослідження автора. 

У першому розділі розглянуто теоретичну базу досліджень щодо 

виникнення та розвитку термінів та теорії кадрової політики, розкрито 

понятійно-термінологічний апарат, а також охарактеризовано стан наукових 

досліджень та проблему наукового супроводу державної кадрової політики. 

У другому розділі визначено особливості формування та реалізації 

кадрової політики в системі публічного управління; здійснено аналіз 

законодавчо-правового забезпечення державної кадрової політики, з’ясовані 

принципи управлінської діяльності з підготовки кадрів. 

У третьому розділі розглядається стан кадрового забезпечення органів 

публічної влади держави; дається характеристика кадрів державної служби, 

актуальність реформування кадрової політики та кадрової роботи в системі 

публічного управління України; визначаються основні напрямі модернізації 

державної кадрової в Україні, її стратегія, напрями вдосконалення кадрового 

процесу в системі публічного управління України. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, що в 
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роботі удосконалено термінологічно-понятійний апарата науки державного 

управління в частині узагальнення групи наукових категорій «кадри», 

«кадрова політика», «державна кадрова політика» та «кадрова політика в 

системі публічної влади». 

Дістала подальшого впровадження також систематизація основних 

проблем сучасної кадрової політики в системі публічної влади України, їх 

характеристика та тенденції розвитку, на основі чого було запропоновано 

низку пропозиції з подальшого вдосконалення державної кадрової політики. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості і 

доцільності використання результатів магістерської роботи у практичній 

діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування відносно 

процесів формування й реалізації державної кадрової політики в умовах 

реформ в Україні. Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані в практичній діяльності органів державної влади і місцевого 

самоврядування для подальшого удосконалення механізмів державного 

управління інформаційною безпекою України, в тому числі на місцевому 

рівні. 

Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та 

списку використаних джерел. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ 

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

1.1. Взаємозв’язок категорій та визначень понятійного апарату 

кадрової політики органів публічної влади 

 

Терміни «кадри», «кадровий резерв», «кадрова система» запозичені з 

військового французького лексикону початку ХІХ ст. (фр. cаdrеs – рамки), 

що першоначально пов’язувалося з поняттям «побудова війська» [Военный 

энциклопедический лексикон, издаваемый обществом военных литераторов 

и посвященный Е.И.В. наследнику цесаревичу великому князю Александру 

Николаевичу : в 14 т. / под ред. проф. генерал-лейтенанта Зедделера Л. И. – 

СПб., 1854. – Т. VI. – С. 371.].  

Словосполучення «кадрова політика» порівняно відносно недавно 

увійшло до офіційного лексикону, лише в 70-ті роки ХХ ст. воно набуло 

повсюдного поширення.  

В незалежній Україні від першого дня її  існування спостерігається 

суттєва увага дослідників до проблем кадрової політики. З переходом 

переважно до економічних методів керівництва реальною необхідністю стало 

засвоєння теорії і практики управління виробництвом у промислово 

розвинених країнах. Активно опрацьовуються не тільки класичні праці 

А. Файоля або М. Вебера [10], а й представників неокласичного синтезу: 

П. Самуельсона [107], Дж. Хікса [123], Т. Веблена [11], Дж. Гелбрейта [35] та 

інших. Ці праці розширяли світогляд дослідників, поглиблювали тематику 

вивчення кадрової політики, збагачували методологічні підходи та 

інструменти аналізу досліджень. До проблем кадрової політики стали 

підходити більш диференційовано, виокремлюючи державну, регіональну, 

муніципальну (місцеву) кадрову політику, кадрову політику підприємства. 

В сучасних довідкових виданнях з державного управління України 
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кадри визначаються в широкому і вузькому розумінні. В широкому розумінні 

кадри - постійні (штатні) працівники різних сфер суспільства, підприємств, 

установ, організацій, які мають певну професійну підготовку, практичні 

навички або досвід роботи у відповідній сфері діяльності та забезпечують 

вирішення актуальних економічних та соціально-політичних завдань, 

досягнення цілей організації, де вони працюють. Вони становлять кадровий 

потенціал суспільства як ключовий ресурс його соціально-економічного 

розвитку, від ефективного використання якого залежить успіх справи в будь-

якій сфері життєдіяльності. 

 У більш вузькому розумінні кадри – це частина найбільш здібного, 

професійно підготовленого персоналу підприємств, установ, організацій, що 

наділені відповідним статусом та виконують як виробничі, так і розпорядчо-

управлінські та керівні функції [36, с.305; 37, с.173].  

У даний час дослідники використовують різні класифікації кадрів: 

– за сферами організації суспільства; 

– за правовою формою організації; 

– за рівнем побудови держави; 

– за системними характеристиками соціального управління. 

 Остання набула найбільшого поширення, оскільки кадри входять до 

певної системи, складають її і тим самим проявляється збільшений кадровий 

потенціал кожного виду управління: державного, регіонального 

(муніципального), комерційного, суспільного управління.  

 Відповідно до класифікації базового поняття «кадри», дослідники 

дають кілька десятків визначень поняття «кадрова політика», під яким 

більшість з них розуміють державну кадрову політику в сфері державного 

управління. 

О. Бобловський та О. Грідін зазначають, що «кадрова політика – явище 

багаторівневе. Існує загальнонаціональна кадрова політика, зумовлена 

історичними та політичними традиціями, менталітетом народу, 

уподобаннями політичних еліт. Розрізняють державну та регіональну кадрові 
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політики, а також кадрову політику в органах місцевого самоврядування. У 

недержавному, приватному секторі є своя корпоративна, приватна та навіть 

особиста кадрова політика» [8, с. 123]. З точки зору С. Воскобійник, кадрова 

політика – це система принципів і норм, що свідомо сформульовані вищим 

керівництвом, та, які здатні людський ресурс привести до відповідності із 

стратегією організації [16, с. 126]. 

В. Малиновський визначає кадрову політику як один із найважливіших 

напрямів державного управління, орієнтований на потребу публічної 

адміністрації в кадрах, що полягає в стратегічній діяльності із 

цілевизначення, ідеологічного та программного забезпечення формування, 

розвитку і використання кадрових ресурсів як визначального чинника 

ефективності системи публічної влади [36, с. 305]. Ю. Сурмін під кадровою 

політикою також має на увазі найважливіший напрям державного 

управління, орієнтованого на реалізацію потреб суспільства в кадрах [115; 

117]. 

 На думку І. Гусак, Державна кадрова політика є cтратегічним фактором 

розвитку країни, який охоплює cферу підготовки та профeciйного розвитку 

кадрів, їх раціонального використання, а також cферу кадрового 

забезпечення та розвитку людського потенціалу [27, с. 154]. С. Гончар 

вважає, що державна кадрова політика визначає місце і роль кадрів у 

суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями, принципи роботи 

державних структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, шляхи 

вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

раціональне використання кадрового потенціалу країни. [23, с. 83]. 

 Певні розбіжності спостерігаються також у визначенні понять 

«кадровий потенціал», «кадровий ресурс» та ін. [129, с. 11]. На думку 

Т. Щукіної це позитивний процес, тому що «кожна сфера наукового знання, 

протиставляє власні наукові категорії аналогічним науковим категоріям 

іншої сфери науки, тому відбувається боротьба концепцій й методологій 

щодо розробки понятійно-категоріального апарату. У будь-якому випадку, це 
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допомагає вдосконалювати знання в кожній науковій галузі та сприяє 

виробленню нових наукових підходів, нових точок відліку у формуванні 

наукових категорій [129, с. 36]. 

 «Управлінський» підхід у сучасному розумінні державної кадрової 

політики був безпосередньо пов’язаний з формуванням державного 

управління як науки і трансформацією законодавства про державну службу 

на пострадянському просторі, удосконаленням основ кадрової політики в 

системі державної служби. Тому в державному управлінні зміст кадрової 

політики в сфері державної служби розуміється як система механізмів 

мотивації і соціального захисту кадрів, системою проголошених і 

законодавчо оформлених цілей, завдань і пріоритетів діяльності державної 

влади з регулювання кадрових відносин та кадрових процесів. До функцій 

кадрової політики на думку Ю. Сурміна необхідно відносити: накопичення і 

реалізацію кадрового потенціалу; регулювання кадрової системи та її 

основних інститутів; управління підбором, розміщенням і просуванням 

кадрів; діагностику ситуації в кадровій роботі з виявлення проблем і потреб в 

кадрах [115; 117]. 

 Термінологічна система кадрової політики органів публічної влади є 

дуже розгорнутою. Однак основні її поняття наступні:  

Державна кадрова політика – цілеспрямована, розрахована на 

тривалий період стратегічна діяльність держави з формування, збереження, 

нарощування, розвитку та раціонального використання кадрового потенціалу 

суспільства [40]. 

Державна галузева кадрова політика - складова державної кадрової 

політики, що базується на державних пріоритетах з урахуванням галузевих 

особливостей та потреб і відповідних ресурсів.  

Державна служба в Україні - професійна діяльність осіб, які обіймають 

посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання 

завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок 

державних коштів [84]. 
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Державне управління – процес діяльності органів державної влади, 

спрямований на регулювання суспільних відносин. У широкому розумінні 

державне управління охоплює органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, судової влади, прокуратури та інші органи державної влади. 

У вузькому розумінні - тільки органи виконавчої влади [80]. 

Державний службовець України – особа, що перебуває у публічно-

правових відносинах з державою Україна й обіймає в органі виконавчої 

влади або іншому державному органі, у тому числі їх апараті посаду 

державної служби для здійснення покладених на неї державою функцій і 

повноважень [84]. 

Кадрова політика – стратегічна діяльність з формування, збереження, 

розвитку та використання людських, трудових, кадрових ресурсів, а також 

ресурсне забезпечення її реалізації, яка розрахована на тривалий період [56]. 

Кадрова робота – діяльність суб’єктів державної кадрової політики, 

органів управління та кадрових служб підприємств, установ, організацій, 

спрямована на забезпечення реалізації принципів, цілей і завдань, які 

визначаються кадровою політикою. У вузькому значенні - документальна 

фіксація подій в управлінні персоналом організації. 

Кадровий процес – сукупність заходів з підготовки, перепідготовки, 

добору, розстановки та виховання кадрів, адекватних вимогам 

загальнодержавної кадрової стратегії, корпоративної стратегії окремої 

організації. Кадрові процеси – це, насамперед, об’єктивно зумовлена, 

соціально значуща зміна стану кадрових відносин і зв’язків, кількісних та 

якісних параметрів кадрового корпусу, результат дії об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, причому як усередині окремої організації, так і на 

державному рівні. Суттєвим є вплив як зовнішніх факторів (ресурсні та 

управлінські потреби держави, її стратегія, розвиток соціально-економічних 

основ суспільства, соціально-демографічних процесів і т. ін.), так і 

внутрішніх ресурсів і факторів розвитку кадрового корпусу (організації 

системи управління, пошуки оптимальніших структур, методів управління, 
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зміна функцій і компетенції державних органів, виявлення потреб, інтересів і 

можливостей як організацій, так і інтересів та потреб окремого працівника, 

пошук балансу інтересів держави та суспільства) [118]. 

Управління кадровими процесами – це цілеспрямований, спланований, 

координуючий і свідомо організуючий вплив суб’єктів управління кадрами 

на кількісні та якісні зміни кадрового складу в часі й просторі шляхом 

визначення потреби в кадрах і здійснення коригувальних дій для того, щоб 

кадри відповідали потребам держави. 

Людський потенціал – у загальному вигляді це здібності людини 

взагалі, які не залежать від їх використання в матеріальному чи 

нематеріальному виробництві. При конкретному підході – це сформований 

або розвинений у результаті інвестицій і накопичений людьми певний запас 

здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій та інших продуктивних 

якостей, який цілеспрямовано використовується в тій чи іншій сфері 

економічної діяльності [25]. 

Людський капітал уявляє собою людський фактор в організації, це 

поєднані разом інтелект, навички та спеціальні знання, що надають 

організації відмітний характер. Люди – це ті елементи організації, що здатні 

вчитися, змінюватися, вводити новітнє та створювати дух творчості та які, 

якщо їх певним чином мотивувати, можуть забезпечити організації тривале 

життя [9]. 

Людський капітал – це потенціал позитивних знань, духовного і 

фізичного розвитку людини в усій різноманітності форм, що реалізують в 

його здатності виробляти товарний продукт, нововведення, а також і 

різноманітних методах організації виробництва і праці. Поняття людського 

капіталу при цьому розглядається як здатність працівника до складної і 

високоефективної праці, за якою створюється більше споживчої вартості, ніж 

при просто кваліфікованій праці» [59]. 

Людський потенціал держави – сукупність професійно підготовлених 

членів суспільства, які працюють, застосовуючи свої знання та вміння, у 
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різних сферах суспільного життя. 

Механізм реалізації державної кадрової політики - комплекс правових 

норм, принципів, засобів, що забезпечують раціональний добір, підготовку, 

використання та розвиток людського потенціалу в різних сферах діяльності. 

Механізм формування кадрової політики – сукупність дій суб’єктів, 

спрямованих на розбудову системи управління людськими ресурсами та 

формування її потенційних можливостей. 

Об’єкт державної кадрової політики – комплекс відповідних правових 

норм, принципів, форм, методів і засобів, що забезпечують ефективність 

формування, розвитку, використання кадрів. 

Об’єкт державної кадрової політики України у сфері державного 

управління – працівники органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, які мають статус державних службовців або посадових осіб 

місцевого самоврядування, на діяльність яких спрямований керівний вплив 

суб’єктів кадрової політики. 

Об’єкти кадрової політики – людський потенціал, кадрова робота, 

інститути та механізми соціального партнерства [118, с. 213]. 

Персонал – основний штатний склад працівників, які виконують 

функції та завдання, визначені посадовою інструкцією, з метою досягнення 

поставлених перед ним цілей. 

Варто зазначити, що в незалежній Україні в історично короткий 

період склалася відповідна наукова школа щодо формування та реалізації 

кадрової політики в системі публічної влади. Зокрема Ю. Сурмін виділив 

декілька груп концепцій, найбільш важливими з яких була концепція кадрів 

(теорія кадрового менеджменту, теорія людського капіталу, теорія 

кадрового потенціалу); концепція політики (питання співвідношення 

лібералізму і державного патерналізму в кадровій сфері, взаємодії держави з 

бізнесом та організаціями «третього сектору», подолання кадрових і 

соціальних патологій органів державної влади ); концепція розвитку 

суспільства [115]. 
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Відтак сучасна кадрова політика в системі публічної влади 

розглядається як головний напрямок організації соціуму, дієвий важіль 

управління, за допомогою якого змінюється увесь хід суспільного розвитку. 

Розрахована на тривалий період розвитку людських ресурсів (5-15 років), 

певну перспективу економічного, політичного і культурного розвитку 

суспільства, кадрова політика, на думку вченого, покликана регулювати 

функціонування діючих в суспільстві соціальних механізмів відбору, 

тестування і оптимального розподілу людських ресурсів, спрямованих на 

формування організаторської, господарської та культурної еліти, яка 

найбільш відповідає сформованим умовам і цілям соціального розвитку [126, 

с. 437–438]. 

Комплексне розуміння кадрової політики відображається як внутрішня 

єдність наступних дій: 

По-перше, забезпечення всіх ланок виробництва необхідними 

людськими ресурсами (Це можливо тоді, коли будуть враховані інтереси 

роботодавців, оскільки людина на виробництві не являється тим об’єктом, 

який можна планувати будь як), створення умов праці, достойні працівника, 

що відповідають його кваліфікації, надання працівникам можливостей для 

розвитку своєї особистості. Інструментом для вирішення цих задач являється 

кадрове планування. 

По-друге, створення мотивації персоналу на високоефективну трудову 

діяльність. Особливість кадрових рішень полягає в тому, щоб вони майже 

завжди відображались на мотивації працівників і моральному кліматі 

колективі. В ідеалі вони повинні зіставлятись із загальною системою 

цінностей, прийнятої в організації, з настановами і очікуваннями кожного 

працівника. Іншими словами, кадрові рішення або будуть розмивати 

напрацьовані культурні цінності, або будуть допомагати їх прискоренню в 

організації [16, с. 216].  

Структурно кадрова політика може бути представлена наступним 

чином (див. рис. 1.1) 
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Рис. 1.1. Структура кадрової політики в систему публічної влади 

 

Де: політика зайнятості включає в себе набір та відбір ефективного 

персоналу і його спонукання до задоволення від роботи в повному обсязі, а 

також забезпечення кожному працівнику кар’єрного росту. 

Політика навчання – це забезпечення працівників усіма необхідними 

навчальними потужностями та процедурами, що необхідні для досягнення 

постійного покращення виконання їхніх результатів.  

Політика оплати праці – це надання достойної оплати праці у 

відповідності до освіти, досвіду, рівня кваліфікації. Зазвичай підприємства  

часто використовують, так зване «переманювання» висококваліфікованих 

працівників за рахунок вищої винагороди, ніж у конкурентів. 

Політика виробничих відносин – це створення більш ефективного 

стилю керівництва у порівнянні з конкурентними підприємствами, 

налагодження відносин з профспілками, а також ефективне вирішення 

виробничих проблем. 

Політика добробуту включає виплату допомоги по хворобі та 

непрацездатності, пенсій; надання медичних послуг та путівок на 

оздоровлення; виділення транспорту, житла; підвищення корпоративної 

культури; здійснення допомоги у вирішенні особистих проблем [16, с. 217]. 

Основними напрямками державної кадрової політики України в 

контексті майбутньої адміністративної реформи А. Стойка визначає 

становлення розвинутого інституту професійної та ефективної державної 
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служби, представники якої готові до роботи на вищих управлінських посадах 

в органах державної влади. Необхідність змін кадрової політики в системі 

державної служби, на думку дослідника, обумовлена декількома причинами: 

зміною взаємовідносин органів державної влади з громадськістю, 

міжнародними партнерами та працівниками; цільовою спрямованістю роботи 

з державними службовцями, яка має відповідати сучасній концепції та 

стратегії кадрової політики та методик управління персоналом [111, с. 37]. 

Важливою складовою державної кадрової політики в системі публічної 

влади в сучасних умовах відіграє й загальнополітичний вектор суспільного 

розвитку кожної держави. Так, Т. Кагановська наголошує, що в умовах 

активної євроінтеграції питання кадрового забезпечення державної служби 

набули значення каталізатора найважливіших євроінтеграційних процесів. 

Задоволення потреби суспільства у високопрофесійних державних 

службовцях стає основним організаційно-правовим засобом упередження 

нових і розв’язання існуючих проблем правового, економічного, політичного, 

етнокультурного, освітнього розвитку українського суспільства. Проте 

очевидним залишається той факт, що повноцінне втілення реформаторських 

починань у части-і кадрової політики на державній службі залежить також 

від політичної волі керівництва держави і недопущення зволікань у 

проведенні комплексної реформи державної служби України у тісній 

взаємодії із суспільством [43, с. 43–44]. 

Такої ж думки дотримується професор Ю. Кальниш, котрий відзначає, 

що сьогодні на часі маємо величезний запит суспільства на формування 

принципово нової кадрової політики в системі державної служби України, 

модернізації цієї системи не просто з формальним її приведенням до 

стандартів розвиненої демократії, а з «роботою на упередження» – створення 

інноваційних механізмів функціонування інституту державної служби в 

умовах невідкладного і революційно-швидкоплинного реформування всієї 

вітчизняної системи державного управління [46, с. 14]. 

На сьогодні трансформації публічного управління у зв’язку з найбільш 
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суттєвими суспільними змінами є, насамперед, результатом потужного 

зовнішнього впливу на суспільство процесів глобалізації (різних форм 

інтеграції та кооперації для спільного вирішення глобальних проблем 

світового рівня), масштабними змінами у соціально-політичному розвитку 

держави, процесами економічного реформування, демократизації, 

децентралізації а також безпосередньо пов’язаних з ними процесів 

формування інформаційного та інноваційного суспільств на фоні процесів 

розбудови громадянського суспільства та забезпечення сталого розвитку 

суспільства. 

Це означає, що на часі розробка та реалізація державної кадрової 

політики нового – демократичного відкритого й людиноцентричного типу, а 

державна служба в Україні вкрай потребує нових службовців, які мають 

відігравати ключову роль у здійсненні реформ. Адже державний управлінець 

як безпосередній учасник формування і впровадження державної політики, 

повинен забезпечувати певні стандарти в роботі, що передбачає наближення 

результатів його діяльності до замовлень соціуму, ефективневиконання 

посадових вимог, належний рівень спеціалізованої освіти, професійного 

рівня, кваліфікованості, компетентності суб’єктів державного управління. 

 

1.2. Джерельний аналіз наукових досліджень проблематики 

кадрової політики в системі публічної влади в Україні 

 

Сучасні вимоги до побудови демократичної держави висувають на 

порядок денний багато актуальних питань, серед яких формування 

ефективного кадрового потенціалу, створення дієздатної, конструктивної 

державної служби, що може забезпечити вирішення національних завдань і 

стати ефективним організаційно-правовим управлінським інструментом 

проведення кадрової політики. 

Великого значення набувають спрогнозовані, впорядковані, 

конструктивні кадрові процеси в Україні. Вони, з одного боку, є провідними 
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у встановленні та розвитку держави, а з другого – органічно поєднуються з 

управлінським процесом (від стадії визначення мети до отримання 

остаточного результату). 

Дослідження складних, багатоаспектних і актуальних наукових та 

прикладних проблем, пов’язаних з кадровими процесами в державному 

управлінні України, передбачає поглиблене розуміння їх сутності, динаміки, 

специфічних ознак, виявлення шляхів їх перспективного розвитку, що 

вимагає відповідного наукового обґрунтування. В Україні ще не вдалося 

створити належний кадровий потенціал у державному управлінні та 

забезпечити його функціонування і розвиток на правовій основі. Проблеми 

теорії державної кадрової політики на початку ХХ ст. досліджувалися в 

роботах В. Бакуменка [5], О. Воронька [17], В. Гошовської [24], Л. Гогіної 

[21], В. Князева [44], Є. Коваленка [49], Ю. Ковбасюка [50], Л. Пашко [72–

77], М. Пірен [79], Н. Нижник [33], Ю. Сурміна [114–116], Г. Щокіна [126–

128], О. Яковенка [45], В. Яцуби [30] та ін. Розроблені ними теоретичні 

положення щодо формування та функціонування державної служби та 

кадрової політики можуть бути екстрапольовані на розробку загальних 

проблем кадрових процесів в Україні. Аналіз показав, що успішний розвиток 

складних державно-управлінських систем в Україні визначається не лише 

економічними, політичними, а й кадровими факторами; часто невиважені, 

неспрогнозовані кадрові політика та відповідні процеси в державі 

породжують прихований спротив громадян, службовців. 

Останніми роками досить плідно проводять дослідження кадрової 

політики органів публічної влади такі науковці, як В. Безрук [6], 

О. Бобловський [8], Г. Бородіна [9], Т. Витко [12; 13], С. Волик [15], 

С. Гончар [23], І. Гусак [27–29], Г. Єрмолаєва [38], Я. Жовнірчик [39], 

Ю. Кальниш [46], О. Клименко [47], Р. Науменко [66–68], О. Пархоменко-

Куцевіл [133], В. Прядко [103], О. Радченко [104–106], В. Толкованов [120– 

121], І. Чухлебов [125] та ін. 

Так, В. Безрук і К. Петракова досліджують інституційні передумови 
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реформування кадрової політики у перехідному суспільстві, аналізують 

проблеми сучасного стану реалізації кадрової політики в контексті 

демократизації системи державного управління. Дослідники роблять акцент 

на визначенні напрямів і шляхів інституційних змін у кадровій політиці як 

основи ефективного функціонування інститутів державного управління в 

умовах євроінтеграційного курсу України [6]. Г. Бородіна та В. Гаврилюк 

розглядають особливості формування професіоналізму кадрового потенціалу 

та розвиток лідерських якостей державних службовців в контексті 

реформування державної служби та актуалізують питання корпоративної 

культури в системі публічної служби [9]. 

І. Гусак аналізує принципи й пріоритетні напрями кадрової політики у 

сфері державної служби та доводить, що кадрове забезпечення державної 

політики є основою для вибору пріоритетних напрямів, нових механізмів і 

технологій роботи з персоналом державної й муніципальної служби. 

Визначається специфіка державної cлужби i процедури її проходження по 

роботi з кадрами в державних органах [27]. О. Клименко розглядає проблеми 

кадрової політики через неефективне використання трудового потенціалу і 

людських ресурсів в Україні та висвітлює причини послаблення кадрового 

резерву України [47]. 

Д. Красівський досліджує закордонний досвід формування та реалізації 

кадрової політики, зокрема, ключові моменти реформування публічної 

адміністрації в Республіці Польща через аспект підвищення кадрового 

забезпечення діяльності публічної адміністрації до європейських стандартів 

[58]. 

Він зазначає, що реформування публічної адміністрації значною мірою 

залежить від кадрового забезпечення органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, а отже, потребує залучення до системи 

управління на всіх рівнях професійно підготовлених, компетентних та 

ініціативних кадрів. Також необхідно активно залучати професійних 

експертів із-за кордону на постійне місце роботи, особливу увагу приділяючи 
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службовцям зі Східної Європи як найбільш близької до України за стартовою 

структурою інституцій.  

Нові управлінські кадри повинні вміти працювати в умовах демократії 

та ринку, орієнтуватися на потреби громадян, підвищення якості й 

доступності публічних послуг. Необхідно створити систему кадрового 

забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, яка б 

забезпечила залучення до публічної служби найбільш підготовлених та 

здатних професійно виконувати посадові обов’язки осіб шляхом визначення 

критеріїв відбору та проведення на конкурсній основі об’єктивного й 

гласного добору кадрів, кар’єрне зростання на основі індивідуальних 

програм розвитку кар’єри та запровадження прозорої процедури просування 

по службі на підставі професійних досягнень шляхом імплементації таких 

механізмів освітньо-культурного обміну (програми ERASMUS MUNDUS, 

TEMPUS); механізму інституційної розбудови (проекти Twinning, заходи 

TAIEX, оцінка SIGMA); фінансовий механізм (ЄІСП) [58, с. 9]. 

А. Заболотний аналізує інститут державної служби як важливий 

чинник регулювання суспільного життя та виконання державних завдань і 

функцій й надає власне визначення поняття «державна служба» з точки зору 

системного, діяльнісного, інституційного, правового, галузевого, 

управлінського підходів. Автор стверджує, що державна служба, 

ґрунтуючись на основних завданнях правової держави, формує та реалізовує 

державну політику із забезпечення цілісності та стійкості основних засад 

держави, виконання вимог Конституції і Законів України, верховенства 

права, законності забезпечення ефективної роботи державних органів 

відповідно до їх компетенції, викорінення  бюрократизму, корупції та інших 

негативних явищ на шляху до доброчесності. [41, с. 109]. 

Н. Зелинська досліджує перспективи реформування  кадрової політики 

в умовах модернізації державного управління, з урахуванням регіональних 

особливостей та пропонує напрямки подолання протиріч законодавчих актів 

з метою недопущення негативних явищ при формуванні кадрового 
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потенціалу та підвищенні ефективності державної служби  [42]. 

С. Гончар аналізує теоретичні аспектам кадрової політики на 

регіональному і муніципальному рівнях в Україні в сучасних умовах, на 

основі чого доходить висновку щодо необхідності формування 

громадянського вітчизняного суспільства загалом і на його ролі в кадровій 

політиці органів місцевого самоврядування, робота яких є своєрідним 

індикатором демократичності суспільства, оскільки місцева влада за 

багатьма напрямами забезпечує повсякденні функціональні потреби 

громадян у політичній, соціальній і соціокультурній сферах. Дослідниця 

доводить переваги конструктивності соціального партнерства між центром і 

територіями нашої країни [23]. 

О. Олійник висвітлює такі негативні прояви кадрової політики в 

системі публічної влади як застосування фаворитизму, непотизму та 

кронізму, що становлять собою особливі підходи до добору кадрів на основі 

родинних, близьких чи інших зв’язків [70]. 

І. Чухлебов проблематику ефективної реалізації кадрової політики 

органів публічної адміністрації розкриває через поняття системи 

інформаційного забезпечення кадрової політики органів публічної 

адміністрації як системи взаємопов’язаних комплексів нормативно-правових, 

організаційно-управлінських, науково-технічних засобів та заходів, 

реалізованих у процесі одержання, оброблення, накопичення, створення та 

використання кадрової інформації, що створюють оптимальні умови для 

задоволення інформаційних потреб підрозділів із роботи з персоналом [125]. 

В. Герасимова та Ю. Щербак: акцентують увагу на тому, що на 

сучасному етапі досить гостро постає нагальна потреба у формуванні 

новітньої стратегії реформування державної служби в Україні в умовах 

європейської інтеграції, її розгляд у взаємозвʼязку з комплексним баченням 

значимості державної служби як суспільного інституту в забезпеченні 

життєдіяльності країни та потребами її модернізації в сучасних умовах 

соціально-економічного і політичного розвитку України  [19]. 
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Доктор наук з державного управління Р. Науменко пропонує 

концептуальні основи модернізації кадрової політики, зокрема такі їх 

положення, як:  

– створення загальнонаціональної системи державної кадрової 

політики та її складових – регіональних і галузевих підсистем, підґрунтям 

яких виступають інноваційні кадрові технології;  

– удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази кадрової 

політики; модернізація системи управління кадровими процесами в країні, 

створення спеціальної підсистеми, яка має єдиний державний координуючий 

орган системи та його регіональних представництв;   

– удосконалення системи державного замовлення на підготовку кадрів 

відповідно до потреб суспільства на основі прогнозування, планування та 

моніторингу;  

– розвиток державно-приватного партнерства з питань інвестування 

підготовки та використання кадрів, поєднання механізмів ринкового та 

державного регулювання кадрової роботи, бізнес-ініціативи з державним 

замовленням;  

– модернізація національної системи професійної підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням реальних 

потреб у сфері державного управління та ключових галузей економіки;  

– забезпечення неперервності й наступності професійного розвитку, 

оптимального поєднання досвідчених і молодих кадрів;  

– забезпечення системного наукового супроводу кадрової політики та 

кадрової роботи, створення центрів комплексних наукових досліджень з 

вивчення передового досвіду та кадрових інноваційних технологій;  

– створення незалежної системи професійного оцінювання кадрів у 

різних сферах суспільства;  

– практична спрямованість юридичного супроводу щодо забезпечення 

прав працівників;  

– врахування специфіки працевлаштування окремих категорій 
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населення, зокрема молоді, економічно активної частини населення, осіб 

пенсійного віку, жінок, громадян з особливими потребами;  

– розвиток практики укладення міжнародних договорів про спільну 

підготовку фахівців;  

– максимальна відкритість кадрових призначень та контроль за ними 

громадськості;  

– розроблення довгострокових програм кадрового забезпечення 

держави, залучення ресурсів приватного сектору, бізнесових та громадських 

організацій;  

– застосування проектного підходу в реалізації стратегії кадрової 

політики, коли відповідна її ланка, або проблема вирішується окремими 

проектами, державними, цільовими програмами, що дає можливість 

регулювати результативність використання ресурсів;  

– удосконалення механізмів запобігання і подолання корупції та 

гальмування кадрової деградації;  

– модернізація системи статистики про кадри в окремих галузях чи 

сферах діяльності; приведення системи державної кадрової політики 

відповідно до європейських стандартів у кадровій сфері [67, с. 145]. 

Розглядаючи сутність та роль державної кадрової політики як 

суспільного феномену, найважливішої державотворчої цінності для реалізації 

демократичних перетворень у сучасній Україні В. В. Прядко та М. Пірен 

наголошують на кризовості державної кадрової політики, подолання якої 

потребує не тільки очищення органів влади за корупційні дії та 

непрофесіоналізм, а й нових інноваційних підходів [103]. 

Таким чином, в результаті джерельного аналізу проведених останнім 

часом наукових досліджень складається така узагальнена картина стану 

науки в зазначеній сфері: 

– концептуально узагальнено й систематизовано сучасні вітчизняні та 

зарубіжні положення державно-управлінської науки з метою виділення 

основних закономірностей, факторів, функцій, ідей, підходів, загальних і 



 27 

спеціальних методів, які доцільно покласти в основу теоретико-

методологічного управління кадровими процесами в Україні, визначено 

найбільш суттєві вихідні умови і вимоги стосовно їх дослідження; 

– проведено системний теоретико-методологічний та концептуально-

цілісний аналіз основ кадрових процесів, особливо кадрового корпусу в 

державному управлінні України; 

– досліджено стан та прогноз потреби в державних службовцях та 

службовцях органів місцевого самоврядування України, що дало змогу 

виявити існуючі недоліки й суперечності між діяльністю державних органів 

влади та науковим забезпеченням; 

– розкрито специфіку зарубіжного досвіду організації кадрових 

процесів у сучасних умовах і запропоновано нові підходи щодо його 

застосування; 

– визначено головне стратегічне завдання щодо кадрового 

забезпечення всіх сфер, критерії ефективності, динаміку та орієнтири 

оптимізації кадрових процесів;  

– розкрито сутність моніторингу кадрових процесів, етапи оцінки 

потреби в кадрах та формування інституту кадрового резерву; 

– розроблено пріоритетні тенденції якісного розгортання кадрових 

процесів в Україні, визначено підходи до їх соціального проектування та 

реформування. 

Науковцями розроблено теоретико-методологічні засади механізмів 

моніторингу кадрових процесів, який має спрямовуватися на виявлення 

відхилень від реалізації програм і корекцію в процесі їх розробки та 

реалізації у всіх сферах функціонування. Він має поєднуватися з оцінкою 

ефективності певних типів рішень, відстеження процесів щодо їх реалізації і 

бути автоматично зверненим на такі сфери і осіб: 

– оцінку інновацій у суспільстві; 

– кваліфікованих спеціалістів для інформаційно-аналітичної роботи; 

– соціальну роботу з акцентуванням уваги на підтримці 
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малозабезпеченого населення і заохоченні працездатного населення до праці 

в Україні;  

– правовий захист населення, що працює як за наймом, так і за 

договорами; 

– збереження сталого розвитку соціально-економічної системи 

регіонів, міст, сіл; 

– інноваційну діяльність й підвищення конкурентоспроможності як 

окремих підприємств і організацій, так й регіонів в Україні, Європі, СНД та 

світі. 

Визначено, що сьогодні в державі домінують кадрові процеси, 

характерні для перехідних періодів неврівноваженого стану держави і 

суспільства: ці процеси набули непередбачуваного, нелінійного характеру, 

оскільки зросла роль випадкових впливів на кадровий корпус держави; 

високою є змінюваність та плинність кадрів; кваліфіковані кадри соціально 

не захищені; набула поширення корупція; при прийнятті на державну службу 

і її проходженні переважають політичні, а не ділові підходи; перебіг 

кадрових процесів у регіоні значно залежить від волі посадових осіб 

державних органів та органів місцевого самоврядування, що діють часто 

всупереч не лише об’єктивній реальності та логіці, а й закону. 

 

1.3. Сутність та зміст кадрової політики в системі публічної влади 

демократичних країн 

 

Сутність сучасної кадрової політики на державній службі полягає у 

професійному рекрутингу, закріпленні, адекватному використанні 

висококваліфікованих професійно й психологічно придатних державних 

службовців, у створенні умов для реалізації ними свого професіонально-

професійно-особистісного потенціалу, для успішного виконання посадових 

обов’язків та забезпеченні на цій основі ефективного функціонування органів 

державної влади і, отже, Української держави в цілому. 
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Виходячи з цього, головною метою державної кадрової політики 

виступає формування дієвого кадрового потенціалу, який, завдяки 

професійним, кваліфікаційним, діловим, особистісно-індивідуальним рисам, 

вмінням та навичкам дозволив би забезпечити ефективне й результативне 

функціонування Української держави у ХХІ ст. Кадровий потенціал – це той 

ключовий фактор, який має визначати ефективність та результативність 

державної влади на всіх рівнях і який має забезпечувати керованість 

процесами реформування суспільства, становлення правової держави, 

розробки курсу дій, змін у структурі, стилі та системах як управління, так і 

взаємодії людини й держави [20, с. 192]. 

Кадрова політика направлена на формування такої системи з кадрами, 

яка б орієнтувалась на отримання не тільки економічного, але й соціального 

ефекту за умови дотримання діючого законодавства. С. Вокобійник зазначає, 

що кадрову політику формують: 

1. Вимоги до кадрів на стадії їх найму (до освіти, віку, статі, стажу, 

рівню спеціальної підготовки). 

2. Відношення до «капіталовкладень» у персонал, до 

цілеспрямованого відношення на розвиток тих чи інших сторін зайнятого 

персоналу. 

3. Відношення до стабілізації колективу (всього чи його певної 

частини). 

4. Відношення до характеру підготовки нових кадрів, її глибини, а 

також до перепідготовки кадрів. 

5. Відношення до внутріфірмового руху кадрів та ін. [16]. 

На кожному етапі історичного розвитку кадрова політика 

характеризується своїм змістовним наповненням, системою знання, що 

лежить в основі підготовки кадрів та управлінням кадровою системою. 

Відомий дослідник проблем кадрової політики О. Турчинов вважає: 

«Теоретичний фундамент кадрової політики включає величезний масив 

знань, що дозволяють прогнозувати і планувати на основі вивчення 



 30 

управлінської праці виникнення нових професій і спеціальностей, визначати 

тенденції розвитку систем професійної освіти, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців, структуру всього освітнього комплексу і різних форм 

професійного розвитку людини. Важливими базовими елементами кадрової 

політики є психологія професійної діяльності, економіка праці, економічна 

соціологія, теорія управління, теорія держави і права, державної служби 

тощо» [122]. 

Якщо в індустріальному суспільстві основними теоріями підготовки 

кадрів виступали концепції класичного менеджменту, які розглядали 

працівника як виконавця, що діє за принципом «стимул – реакція», теорія 

раціональної бюрократії М. Вебера, політехнічної освітньої підготовки, то 

сучасна кадрова політика значно розширює і оновлює свою базу знань за 

рахунок теорії кадрового менеджменту та людського капіталу, які ведуть до 

кардинальної зміни самих духовних основ кадрової політики. Так, теорія 

людського капіталу орієнтована на змістовний розгляд персоналу як носія 

інтелектуального, соціального, морального, професійного й іншого капіталу, 

що цілеспрямовано формуються у індивіда. Вона вимагає вкладання 

роботодавцем значних ресурсів в індивіда, його робоче місце, виробничу 

організацію, що забезпечують цілком визначений виробничий ефект від 

діяльності цього індивіда за принципом: чим більше вкладення, тим більше 

виробничий ефект.  

Індивід сучасного суспільства виступає особистістю зі своїми 

інтересами, цінностями і можливостями в набагато більшій мірі, ніж 

індивід індустріального суспільства. Тому сучасна кадрова політика не 

повинна бути політикою механічного розміщення і просування кадрів, як 

пішаків на шахівниці. Вона має використовувати могутні стимули, 

будуватися на системі соціального партнерства, соціальних контрактів 

індивіда з державою, з місцевим самоврядуванням, з корпораціями й 

іншими суб’єктами кадрової політики. В основі таких контрактів повинна 

лежати життєва програма індивіда, кар’єрограма, що відображає основні 
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етапи його життєвого шляху і кар’єрного зростання. Соціальні контракти 

мають укладатися відразу ж після набуття середньої освіти в найбільш 

важливих сферах відповідальності суб’єктів кадрової політики і 

регулюватися законом, фіксувати права та обов’язки сторін і 

забезпечуватися ресурсами. 

Основою сучасної кадрової політики у сфері державного управління 

є усвідомлення й розуміння того, що заміщення кожної вакантної посади 

на державній службі має ґрунтуватися на відповідності професійно-

психологічної придатності кандидата встановленим вимогам до посади. Це 

особливо важливо у контексті визнання того факту, що стабільність 

зайнятості та професійного рекрутингу є ефективними лише за наявності 

нормативно забезпеченої можливості кар’єрного просування державних 

службовців. Стабільність зайнятості та нормативно забезпечена 

можливість професійного просування мають розглядатися як необхідні 

фактори зміцнення та підвищення престижу й іміджу державної служби, 

актуальність яких безпосередньо пов’язується з ефективністю та 

результативністю функціонування держави. 

Сутність кадрової політики на державній службі обумовлює сутність її 

пріоритетів, які мають полягати у забезпеченні [80, c. 49-59]: 

1) органів державної влади професійно-професіонально-особистісно 

придатними державними службовцями; 

2) високого професіоналізму, культури, моральності службовців; 

3) ефективного й результативного раціонального використання 

кадрового потенціалу; 

4) оптимального поєднання наступності кадрів з їх ротацією; 

5) службового просування чиновників. 

Оскільки перехід до ринкових відносин та становлення незалежної 

Української держави висунули перед українським суспільством потребу 

створення системи відповідно підготовлених управлінських кадрів, кадрова 

політика повинна охоплювати три рівні, а саме: 
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І-й рівень – загальнодержавна кадрова політика. Її суб’єктами мають 

стати вищі та центральні органи державної влади. Саме тому на 

центральному рівні необхідно чітко визначити концептуально-стратегічні 

напрями формування та реалізації кадрової політики на сучасному етапі 

розвитку держави з урахуванням усіх викликів поточного моменту. 

ІІ-й рівень – кадрова політика у регіонах. Її потрібно розробити з 

врахуванням наявних особливостей та уточненням стратегії, тактики, 

механізмів її реалізації.  

ІІІ-й рівень – кадрова політика органів самоврядування, яка, будучи 

максимально наближеною до інтересів пересічних громадян, повинна 

максимально використовувати місцевий кадровий потенціал та приводити 

у дію механізм місцевого самоврядування. Цей рівень кадрової політики 

набуває пріоритетного значення, адже відсутність кваліфікованих кадрів 

на місцях є одним з основних факторів гальмування процесу становлення 

та розвитку місцевого самоуправління. 

Завданням кадрової політики є досягнення однорідності складу за 

рівнем його професійної підготовки, компетентності, наявності 

управлінських знань, умінь та навичок. Така однорідність досягається як 

виробленням єдиних вимог до рекрутингу на державну службу, так і дією 

принципів цілеспрямованості, одночасності та єдиного якісного рівня 

підготовки (навчання) кадрів державних службовців для усіх гілок влади. 

Це можливо на основі цілеспрямованого методичного та організаційного 

керівництва системою перепідготовки та підвищення кваліфікації 

держслужбовців. 

Пріоритетними завданнями формування і реалізації державної кадрової 

політики є: 

– підготовка Державної цільової програми щодо формування та 

реалізації державної кадрової політики на основі оновлених нормативно-

правових актів про засади державної кадрової політики; 

– розроблення механізмів залучення висококваліфікованих фахівців до 
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сфери управлінської діяльності в державі; 

– розроблення професійних стандартів; механізмів оцінювання та 

підтвердження кваліфікацій і компетенцій, перепідготовки та навчання 

упродовж життя; 

– реформування системи органів у сфері підтвердження кваліфікацій; 

– реформування системи фінансування управління освітою та наукою, 

Національної рамки кваліфікацій; 

– відновлення технології ротації кадрів з урахуванням компетентностей 

відповідних команд, реальних ресурсів і доступних технологій їх реалізації; 

– формування дієвого резерву кадрів в усіх галузях виробництва і 

сферах соціально-економічної діяльності на засадах гарантій держави з 

цільової підготовки, перепідготовки, навчання і атестації протягом життя; 

– посилення державної уваги до моральних якостей осіб, а також 

контролю за виявами корупції, вдосконалення дисциплінарних процедур; 

– відновлення державного регулювання профорієнтаційної роботи 

серед молоді на засадах залучення новоутворених служб управління 

персоналом та інститутів, що мають державні повноваження, для організації 

роботи з кадрами, підвищення престижу робітничих професій; 

– державна підтримка цільових науково-практичних  досліджень  у 

сфері розвитку людського потенціалу держави; 

– запровадження державних механізмів стимулювання пріоритетних 

напрямів розвитку кадрового потенціалу через систему надання пільг і 

заохочень [66]. 

Реалізація державної кадрової політики має бути спрямована: 

– в соціальному аспекті – на досягнення високого рівня розвитку 

людського потенціалу держави, задоволення очікувань населення щодо 

професійної самореалізації, гідної оплати праці; 

– в економічному аспекті – на забезпечення всіх галузей суспільного 

виробництва кваліфікованими кадрами, підвищення 

конкурентоспроможності держави, рівня добробуту населення; 



 34 

– в інституційному аспекті – на вдосконалення нормативно-правової 

бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті; 

– в організаційному аспекті – на розбудову системи управління 

трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави 

і суб’єктів підприємницької діяльності. 

Важливо підкреслити, що тенденцією світового розвитку, яка 

набирає силу, є перехід від розкрадання й експлуатації людського 

потенціалу до його цілеспрямованого нарощування і розумного 

використання з максимальною самореалізацією людини. 

Впливам тенденцій та процесів світового розвитку на державне 

управління та виявленню в ньому тенденцій змін (трансформаційних 

тенденцій) присвячена робота відомого українського вченого В. Гейця 

[18], в якій розглядається контекст змін державного управління в умовах 

світової кризи системного характеру, зокрема реформи у державних 

службах і, відповідно, в державному управлінні, спричинених змінами 

технологічних та економічних парадигм та тривалими економічними 

хвилями. У своєму дослідження В. Геєць визначає 7 основних 

трансформаційних тенденцій публічного управління в сучасному світі 

(див. рис. 1.2) 

Сучасна кадрова політика, на відміну від такої в тоталітарному 

суспільстві, характеризується багатосуб’єктністю – участю в її розробці 

та реалізації держави, місцевого самоврядування, політичних партій і 

організацій «третього сектору», бізнесу. При цьому кожний із суб’єктів 

кадрової політики реалізує в ній свої інтереси, вступає в партнерські 

відносини з іншими суб’єктами. Тому в самій політиці можна виділити три 

шари: перший, який розробляється і контролюється державою, другий – 

здійснюється державою й іншими суб’єктами на основі партнерських 

відносин, а третій – реалізується суб’єктами політики незалежно від 

держави, яка забезпечує правове поле їхньої діяльності.  
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Рис. 1.2. Вектор трансформаційних тенденцій державного управління в 

умовах суспільних змін 

 

Суб’єктами формування та здійснення державної кадрової політики 

виступають: 

– Президент України; 

– Верховна Рада України; 

– Кабінет Міністрів України; 
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Тенденція 1. Перехід від класичної консервативної моделі до 

креативної, такої, що оперативно та інноваційно реагує на 

зміни у світі та в суспільстві 

Тенденція 2. Необхідність приведення  різноманітності 

державного управління у відповідність різноманітності 

суспільства 

Тенденція 3. Підвищення самоорганізаційної спроможності 

державного управління, тобто можливості забезпечити кращий 

варіант управління в умовах, що склалися у суспільстві 

Тенденція 4. Забезпечення збалансованого публічного 

управління (державного управління та місцевого 

самоврядування) та налагодження ефективного взаємозв’язку з 

населенням 

 

Тенденція 5. Підвищення й, частково, зміна ролі державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування як 

інформаційно-комунікативних елементів між публічною 

владою та суспільством 

 

Тенденція 6. Зміна підходів державного управління, що 

являють собою загальні способи вирішення проблем 

державного та планетарного рівнів 

Тенденція 7. Зміни у системі принципів (зміни пріоритетів, 

розширення або скорочення складу), виходячи з яких  

державне управління реалізується у сучасному світі 
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– Національне агентство України з питань державної служби; 

– керівники апаратів центральних і місцевих органів державної влади; 

– кадрові служби міністерств, державних комітетів та інших 

центральних органів виконавчої влади; 

– керівники регіональних органів публічної влади та їх кадрові служби; 

– кадрові служби місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які 

перебувають у державній власності; 

– управління, відділи освіти відповідних регіональних та районних 

рівнів; 

– навчальні заклади різного спрямування. 

Основними стимулами стабільності кадрів державних службовців в 

органах публічної влади мають стати [20, с. 194]: 

– можливості максимальної самореалізації особистості на державній 

службі; 

– гарантії об’єктивності та прозорості службового просування; 

– належне грошове утримання та соціально-побутове забезпечення. 

Хоча наявність у державних службовців вагомої мотивації щодо 

службового зростання в його органічному поєднанні з безперервною 

професійною освітою та просуванням по службі є одним із ефективних 

важелів реалізації кадрової політики, однак, потрібно констатувати низьку 

зацікавленість нинішніх управлінців у підвищенні свого професійного рівня 

та кваліфікації. Цей факт пояснюється, перш за все, ігноруванням 

основоположного принципу управління соціальними системами – 

необхідності чітко формулювати цілі та завдання, що відповідають викликам 

сьогодення. Таке ігнорування заважає створити професійно підготовлений 

корпус управлінських кадрів; знижує рівень обґрунтованості управлінських 

рішень, що приймаються; не дозволяє використовувати наявний творчий 

потенціал державних службовців. Склалася парадоксальна ситуація: 

складність державного управління в умовах децентралізації та 
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демократизації непомірно зросла, з’явилась потреба формування і висування 

у сфері державного управління кадрів нової генерації. Однак, сучасної 

системи безперервної професіональної підготовки кадрів, здатних успішно 

вирішувати державні завдання у ХХІ ст., не створено. Саме тому командно-

адміністративна схема управління повертається у ще потворнішому вигляді з 

характерними для неї негативними рисами, а саме: постійною реорганізацією 

управлінської структури, невиправданою ротацією держслужбовців, 

зниженням професіоналізму та особистісного потенціалу чиновників. 

Необхідно зазначити, що кадрова політика має гарантувати захист 

державної служби від своєрідного «баласту», тобто від непрофесіоналів, 

кар’єристів та бюрократів, випадкових людей, тих, хто намагається отримати 

доступ до влади заради самої влади, і тих, для кого вибір державної служби 

визначається виключно бажанням доступитися до службових привілей та 

підвищених гарантій соціального захисту. 

Отже, реалізація нової кадрової політики не можлива без подолання 

накопичених деформацій у кадровій сфері. Відсутній прямий зв’язок між 

потребами у кадровому забезпеченні за професіями тих, чи інших галузей 

економіки та їх підготовкою. Формування, розміщення і просування кадрів 

досить часто здійснюється на основі принципів особистої відданості, 

прагнення сформувати і зміцнити адміністративний ресурс, мати під 

контролем слухняних виконавців. Кадрові просування нерідко являють 

собою тіньові неформальні інституціональні практики, що супроводжуються 

корупцією. Хабар за одержання бажаного «теплого місця» має досить 

помітне поширення. Тому їх подолання вимагає оновлення управління 

кадровою сферою, подолання системної та масової корупції, укріплення 

відкритості та законності у діяльності суб’єктів кадрової роботи, кадрової 

системи та політики, подолання кадрових деформацій і соціальних патологій 

органів державної влади [64, с.14], формування антикорупційних механізмів 

у кадровій сфері, забезпечення захисту прав людини. Кадрова політика 

повинна перестати бути закритою для суспільства, сферою інтриг, 
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інструментом захоплення керівних посад клановими і злочинними 

угрупованнями. Вона має стати максимально відкритою, підзвітною 

громаді, регульованою законами, моральними цінностями і нормами, сферою 

співробітництва її основних суб’єктів.  

Кадрова політика в Україні – це політика в перехідному суспільстві з 

демократією, яка суперечливо розвивається, що вимагає закладання в неї і 

постійне вдосконалювання демократичних механізмів. Звідси виникає 

необхідність підконтрольності всіх кадрових питань з боку громадянського 

суспільства, що булу однією з вимог Революції Гідності, однак так і не 

отримало своєї реалізації за часів правління П. Порошенка. 

Усе це диктує необхідність вироблення реальної, науково 

обґрунтованої кадрової політики держави, адекватної завданням і викликам, 

які стоять сьогодні перед українським суспільством, та державної цільової 

програми її формування й реалізації; здійснення на державному рівні 

прогнозно-аналітичних досліджень стану людських ресурсів України та 

розроблення цільової державної програми їх відтворення і розвитку, 

спрямованої на формування трудових/кадрових ресурсів, здатних за 

кількісними і якісними характеристиками задовольнити потреби усіх 

суспільних сфер; створення та постійний розвиток системи кадрового 

забезпечення держави. Мета, основні цілі, першочергові завдання, на 

реалізацію яких має бути спрямована державна кадрова політика, визначені в 

Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки. 

Визначальним у підході до вирішення цих та інших проблем має бути 

розуміння державної кадрової політики не лише як загальнодержавної 

стратегії розвитку сукупного кадрового потенціалу, але і як одного з 

напрямів реалізації державної політики. Кадрова політика займає 

рівноправне становище поряд з економічною, соціальною, військовою, 

культурною, інформаційною, правовою, екологічною, регіональною 

політикою тощо. Без розгляду державної кадрової політики в контексті з 

іншими напрямами політики держави досить складно визначити її зміст, 
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спрямованість, етапність, пріоритети. Потрібна стратегія економічного 

розвитку держави, визначення галузей, сфер, які будуть розвиватися. Тоді 

можна планувати розвиток кадрів. Так само складно реалізувати інші 

напрями державної політики поза взаємодією з кадровою політикою і без 

відповідного цілеспрямованого кадрового забезпечення.  

Як показує аналіз, саме такого системного підходу часто бракує як при 

розробленні законодавчо-нормативних документів, так і в наукових 

дослідженнях та в практичній роботі з реалізації державної кадрової 

політики. Таким чином, проблема сучасної кадрової політики в Україні є 

винятково актуальною і складною проблемою, вирішення якої передбачає 

розробку її концепції, програми і технологій, залучення значних наукових 

ресурсів. 
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РОЗДІЛ 2  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

2.1. Генезис нормативно-правового забезпечення кадрової політики 

органів публічної влади в Україні 

 

Правовою основою для формування державної кадрової політики в 

Україні є: Загальна декларація прав людини, Конституція України, Кодекс 

законів про працю України, Цивільний кодекс України, Кодекс України про 

адміністративні правопорушення, інші законодавчі та підзаконні нормативні 

акти. Державна кадрова політика як стратегічна діяльність із цілевизначення, 

ідеологічного та програмного забезпечення формування і розвитку людських, 

трудових, кадрових ресурсів потребує належної і достатньої законодавчої 

бази, яка має являти собою систему взаємоузгоджених законів та 

підзаконних нормативно-правових актів. На сьогодні такої системи не 

створено.  

Генезис нормативно-правового забезпечення кадрової політики органів 

публічної влади в Україні веде свій відлік з кінця 1993 р, коли було прийнято 

перший Закон України «Про державну службу» [83]. Хоча даний закон 

частково і віддзеркалював ідеологію та засадничі принципи організації 

діяльності державного апарату радянської епохи, він відіграв важливу 

прогресивну роль у становленні та функціонуванні інституту вітчизняної 

державної служби, а відтак і в становленні та розбудові молодої незалежної 

Української держави в перехідний період. У ньому вперше надавалось 

законодавче визначення поняття державної служби, її ознаки та принципи, 

права і обов’язки державних службовців, вирішувалися питання 

проходження державної служби, пов’язані зі вступом на державну службу, 

службовою кар’єрою та припиненням державної служби, приводилася 

класифікація державних службовців та вирішувалося багато інших питань 
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цього правового інституту. Так, у ст. 3 Закону 1993 р. вперше були 

сформульовані принципи державної служби, які визначаються Конституцією 

України, іншими законодавчими та нормативними актами й реалізуються 

через практичну професійну діяльність державних службовців [110]. 

Протягом майже трьох десятиліть існування незалежної України 

розроблено низку документів, які стосуються певних аспектів державної 

кадрової політики, більшість із яких має практичне спрямування. Серед 

основних з них потрібно виділити Стратегію державної кадрової політики на 

2012–2020 роки, як найбільш актуальний для сучасного етапу розвитку 

України документ, а також такі законодавчо-правові акти, як закони України 

«Про державну службу» та «Службу в органах місцевого самоврядування», 

Закон України «Про зайнятість населення», «Програма кадрового 

забезпечення державної служби та Програма роботи з керівниками 

державних підприємств, установ і організацій» (1995 р.), «Програма 

розроблення та впровадження єдиної державної системи «Кадри» (1997 р.), 

«Програма організації навчання голів, заступників голів, керівників 

структурних підрозділів районних державних адміністрацій, осіб з їх 

кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад» (1999 р.). 

Від початку  ХІХ ст. вагому роль у формування державної кадрової 

політики відіграли такі нормативно-правові акти як «Комплексна програма 

підготовки державних службовців» (2000 р.), «Наукова програма 

дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового 

забезпечення державного управління» (2001 р.), «Програма розвитку 

державної служби на 2005–2010 роки» (2004 р.). Важливе значення для 

формування та реалізації кадрової політики в системі публічної влади 

відіграв Указ Президента України «Про Комплексну програму підготовки 

державних службовців» від 09.11.2000 р. [5], в якому було чітко визначено 

цілі та завдання органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щодо розвитку професійного кадрового потенціалу 

державного управління та місцевого самоврядування шляхом якісного 
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вдосконалення функціонування загальнонаціональної системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для професійної 

діяльності в цих органах [110]. 

Не менш важливе значення в процесі розвитку законодавства відіграв 

Указ Президента України «Про Концепцію адаптації інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу» від 05.03.2004 р. [6], 

метою якого стало визначення та здійснення комплексу заходів, спрямованих 

перш за все на подальше вдосконалення інституту державної служби в 

рамках адаптації його до стандартів Європейського Союзу, що сприятиме 

більш повній реалізації конституційних прав, свобод та законних інтересів 

громадян, наданню їм у належному обсязі якісних державних послуг. У 

розвиток цього указу було прийнято такі документи як «Державна програма 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 

європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004–2007 роки», 

«Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» (2004 р.). 

Важливим кроком вдосконалення управління державною службою в 

Україні стало створення Указом Президента України «Про затвердження 

Положення про Національне агентство України з питань державної служби» 

від 18.07.2011 р. [86] єдиного органу, що забезпечує формування та 

реалізацію державної політики у сфері державної служби та здійснює 

функціональне управління державною службою – Національного агентства 

України з питань державної служби. Згодом, в умовах проголошених реформ 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 500 було 

затверджене нове Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби [81]. 

Стратегія державної кадрової політики України на 2012–2020 роки, 

схвалена Указом Президента України від 01.02.2012 р. [113], регламентує 

забезпечення всіх сфер життєдіяльності суспільства кваліфікованими 

кадрами, необхідними для реалізації національних інтересів у контексті 
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розвитку України як демократичної, соціальної держави з розвинутою 

ринковою економікою. У стратегії зазначені питання, що потребують 

вирішення: необхідність забезпечення взаємозв’язку між ринком освітніх 

послуг та ринком праці, приведення обсягів та якості професійної освіти й 

навчання у відповідність до потреб роботодавців; підвищення ролі 

соціальних партнерів, суб’єктів господарювання в реалізації стратегії 

навчання впродовж життя. Головною метою цієї програми є створення 

комплексного підходу до формування та реалізації державної кадрової 

політики та забезпечення ефективної реалізації Стратегії державної кадрової 

політики на 2012–2020 роки. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», що 

схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 [112], 

реалізацію реформи державного управління визначено однією з 

першочергових реформ. Її мета – створення професійного інституту 

державної служби та забезпечення її ефективності. Поряд із цим, реформу 

державної служби Стратегією також включено до переліку реформ за 

вектором розвитку.  

1 травня 2016 р. набрав чинності новий Закон України «Про державну 

службу» від 10.01.2015 р. [17] у розвиток якого протягом 2016–2018 рр. було 

розроблено та прийнято біля 50 підзаконних нормативно-правових актів для 

впровадження Закону, у т. ч. біля 40 рішень Кабінету Міністрів України, 

зокрема: «Про затвердження Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу» від 03.03.2016 р. № 47; «Про затвердження 

Порядку стажування державних службовців» від 03.03.2016 р. № 48; «Про 

затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами» від 

03.03.2016 р. № 49; «Про затвердження Типових правил внутрішнього 

службового розпорядку» від 03.03.2016 р. № 50; «Про затвердження Порядку 

ведення та зберігання особових справ державних службовців» від 

22.03.2016 р. № 64; «Про затвердження Положення про Комісію з питань 

вищого корпусу державної служби» від 25.03.2016 р. № 243; «Про 
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затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби» від 25.03.2016 р. № 246; «Про затвердження Положення про 

застосування стимулюючих виплат державним службовцям» від 06.04.2016 р. 

№ 289; «Про затвердження Порядку обрання представників громадських 

об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад 

державної служби» від 12.04.2016 р. № 76; «Про порядок надання медичного 

висновку у зв’язку з неможливістю виконання державним службовцем 

службових обов’язків за станом здоров’я» від 13.04.2016 р. № 80/352; «Про 

Програму діяльності Кабінету Міністрів України» від 14.04.2016 р. № 1099-

VIII; «Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у 

навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства 

України з питань державної служби» від 19.04.2017 р. № 86 тощо [110]. 

Серед перелічених близько 39 % спрямовані на вдосконалення 

державної служби, 28 % – безпосередньо на підготовку її кадрів, інші – на 

регулювання питань економічної реформи, які дотично пов’язані з розвитком 

кадрового потенціалу країни. 

В цих нормативно-правових документах, що базуються, зокрема, на 

Конституції та законах України, основний наголос необхідно робити на 

реалізації їх базових положень стосовно створення умов для реалізації «права 

на працю», гарантування державою рівних можливостей «у виборі професії 

та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного 

навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних 

потреб» [112]. «У переважній своїй більшості, наші закони несуть на собі 

відбиток, такі собі родимі плями попередньої системи, коли пріоритет 

беззастережно віддавався державі, владі, а вже потім ішли громадянин, 

особистість. Людину як найвищу суспільну цінність, її права і свободи ще не 

поставлено в центр нормотворчої діяльності» [69]. Таким чином, на вищому 

рівні визначено необхідність пильної уваги до системи кадрового 

забезпечення в державі, адже державна кадрова політика пов’язує у єдине 
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ціле різні організаційні заходи і дії щодо підбору та розстановки відповідних 

кадрів. Вона не може залишатися поза процесами формування і 

раціонального використання кадрового потенціалу, організації управління 

працівниками окремих галузей і відомств. Є своєчасним формування 

ефективного  нормативно-правового та організаційного забезпечення 

державної кадрової політики шляхом розроблення, прийняття та головне, 

виконання, відповідних нормативно-правових актів, державної цільової 

програми, щорічних планів заходів та відповідної системи моніторингу.  

Слід зазначити, що законодавство України розрізняє два види 

публічної служби – державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування. Закони України «Про державну службу» (1993 р.) та «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» (2001 р.) визначають єдині 

підходи та принципи щодо вирішення питань, пов’язаних з обмеженнями під 

час прийняття на посади, проходження служби, оплату праці, соціальне 

забезпечення, а також з іншими питаннями щодо проходження служби як 

державними службовцями, так і посадовими особами органів місцевого 

самоврядування. Такий підхід до законодавчого регулювання двох основних 

видів публічної служби, якими є державна служба та служба в органах 

місцевого самоврядування, є виваженим і обґрунтованим, оскільки 

принципових відмінностей у службовій діяльності чиновників, тобто осіб, які 

забезпечують функціонування органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, немає.  

На сьогодні до вітчизняної системи місцевого самоврядування входить 

понад 12 тисяч самостійних органів – обласні, міські, районні, районні у 

містах, селищні та сільські ради. Варто зазначити, що загальна чисельність 

посадових осіб місцевого самоврядування в Україні (майже 250 000 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 1 січня 2019 р.) 

зростає з самого початку відокремлення служби в органах місцевого 

самоврядування від державної служби. 

З урахуванням ст. 140 Конституції України, ст. 2 Закону України «Про 
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місцеве самоврядування в Україні» [91] та ст. 4 Закону України «Про службу 

в органах місцевого самоврядування» [97], ми можемо зробити висновок, що 

система місцевого самоврядування в Україні (та відповідно служба в органах 

місцевого самоврядування) функціонує за такими основними принципами, як 

самостійність у межах визначених законами повноважень та поєднання 

місцевих і державних інтересів. Така позиція відображає автономність 

служби в органах місцевого самоврядування і специфіку її завдання – 

обов’язкове забезпечення волі носія влади у сфері самоврядування, шляхом 

реалізації власних і делегованих державою органам місцевого 

самоврядування повноважень. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що в сучасній Україні 

спостерігається недосконалість законодавства в соціально-трудовій сфері, 

нескоординованість його положень із господарським, міграційним, 

податковим, фінансово-бюджетним, цивільним законодавством тощо. 

Суттєвими причинами, які перешкоджають якісному формуванню та 

розвитку кадрового потенціалу, є відсутність ефективної системи 

моніторингу потреб суспільства і держави у фахівцях із відповідним 

освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки, недосконалість механізму 

формування державного замовлення на підготовку фахівців; відсутність 

збалансованої системи управління професійною орієнтацією молоді, 

об’єктивних принципів її відбору і навчання, повільні темпи впровадження 

сучасних технологій професійного розвитку; недостатнє застосування 

наукових підходів, результатів наукових досліджень при формуванні та 

реалізації державної кадрової політики. Бракує системного підходу в 

питаннях економічного розвитку держави, визначення галузей, сфер, які 

будуть розвиватися, і відповідного планування розвитку кадрів. Так само 

складно реалізувати інші напрями державної політики поза взаємодією з 

кадровою політикою і без відповідного цілеспрямованого кадрового 

забезпечення. Зазначені недоліки актуалізують потребу розроблення нового і 

удосконалення існуючого законодавчого забезпечення кадрових процесів. 
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Відтак стрижнем оновленої системи законодавчо-правового 

забезпечення державної кадрової політики має стати Закон України «Про 

основи державної кадрової політики в Україні», якого досі немає. Базуючись 

на положеннях Конституції України про обов’язок держави створити належні 

умови для повного здійснення громадянами права на працю, 

підприємництво, освіту, рівний доступ до державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування, цей закон мав би закріпити основні 

напрями та принципи державної кадрової політики, коло суб’єктів цієї 

стратегічної діяльності та їх повноваження у кадровій сфері. В цьому законі 

важливо закласти фундамент для формування кадрового потенціалу України, 

яке має бути підпорядковано потребам ринкової економіки та окремих її 

галузей. Від рівня розвитку і утвердження ринкового характеру економічних 

процесів певною мірою залежать обсяг і межі державного регулювання 

кадрових процесів і відносин, рівень його децентралізації та демократизації. 

Поява нових форм власності, зміни в законодавчій базі України та принципах 

економічного господарювання зумовлюють потребу в перерозподілі 

трудових ресурсів, підготовки необхідних ринку праці спеціалістів.  

Законодавчого закріплення потребує координація, посилення впливу, а 

часом, і втручання органів державної влади на зменшення дисбалансу та 

налагодження взаємодії між відповідними ланками процесу підготовки та 

працевлаштування фахівців. Сутність кадрової політики полягає в 

правильному доборі, розміщенні та просуванні кадрів, формуванні резерву 

кадрів, створенні ділової та об’єктивної системи атестації, стабілізації й 

підтримці на гідному рівні морально-психологічного клімату [109]. 

Окремим законодавчим актом доцільно закріпити принципи та 

організаційну інфраструктуру соціального партнерства у сфері формування 

та реалізації державної кадрової політики з метою об’єднання зусиль 

держави, підприємців-роботодавців та профспілок. Сучасною тенденцією 

розвинених країн є впровадження системи безперервного навчання, що 

неможливо без активної взаємодії всіх сторін соціально-трудових відносин і 
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встановлення між ними партнерських стосунків. Вона ґрунтується на: 

збільшенні інвестицій в людські ресурси; активізації й набутті базових умінь 

і навичок; комп’ютерній грамотності; розширенні здібностей до інновацій; 

більш гнучких формах освіти. Головною метою є забезпечення людей усіх 

вікових категорій рівним і відкритим доступом до високоякісних навчальних 

процесів. Важливість такого підходу підтверджує ст. 150 конвенції ЄС, яка 

визнає важливість професійного навчання, стверджуючи наступне: 

«суспільні дії повинні бути націлені на сприяння професійному навчанню, 

стимулювання співпраці освітніх і тренінгових закладів та фірм» [132]. Ці 

аспекти також мають бути предметом законодавчого забезпечення. 

Законодавчо, через Закон України «Про державний бюджет України», 

необхідно фіксувати матеріально-фінансову базу державної кадрової 

політики. Особливу увагу слід звернути на законодавче забезпечення 

кадрової політики в державно-політичній сфері, зокрема у сфері державного 

управління.  

Конституція України, закони України «Про основи державної кадрової 

політики в Україні», «Про соціальне партнерство в розвиткові людського 

потенціалу» мають стати правовою основою для розробки низки інших 

законів щодо державної кадрової політики в окремих секторах суспільного 

виробництва: в державно-політичній, матеріально-господарській, соціально-

культурній сферах. 

В умовах «перевиробництва» спеціалістів, на яких відсутній попит на 

ринку праці, й водночас дефіциту інших спеціальностей та професій 

необхідно, аби кадрова політика держави була спрямована на прогнозування 

майбутнього з метою стратегічного бачення формування, професійного 

розвитку та раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів 

України, чіткого визначення цілей і пріоритетів кадрової діяльності, що має 

знайти своє відображення у законодавчих документах. Як відомо, «державна 

кадрова політика – це вираження назрілих потреб суспільства, вимог життя, 

докорінних інтересів народу, важлива складова частина політики держави, її 
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головна лінія в сфері добору, розстановки та виховання кадрів» [17, с. 11].  

Здійснювати кадрову політику держава може через закони, нормативні 

документи, управлінські рішення, крім того, через певні дії чиновників 

державної служби, які постійно взаємодіють з кадрами інших структур від 

імені держави, контролюючи виконання відповідних законів. Негативно 

впливають на формування державної кадрової політики, особливо в регіонах 

України, неузгодженість дій, напруженість взаємовідносин, прагнення мати 

більше владних повноважень і сфер впливу, а також особисті амбіції 

представників виконавчої і представницької гілок влади. «Забезпечення 

держави висококваліфікованими спеціалістами – це складний безперервний 

процес, який передбачає удосконалення державної кадрової політики, 

спрямованої на послідовне здійснення низки науково-дослідних, 

організаційно-управлінських, політичних та послідовних дій» [51, c. 3].  

Важливим напрямом стратегічних  перетворень є береження й розвиток 

людського й соціального капіталу шляхом підвищення ефективності й 

стабільності соціального захисту, поліпшення якості й доступності освіти й 

медичного обслуговування; підвищення ефективності державного управління 

шляхом реформування державної служби й виконавчої влади [102, c. 3]. 

Забезпечення цих завдань з точки зору кадрової політики повинно 

розглядатися в контексті підвищення стандартів життя за рахунок реформи 

системи освіти, якість якої не відповідає сучасним вимогам; недостатня 

доступність освіти; неефективний механізм державного фінансування 

системи освіти; наростають диспропорцій між підготовкою фахівців і 

попитом на них на ринку праці; відсутність єдиного освітнього простору 

[102, c.30]. Крім того відсутня єдина система управління якістю освіти та її 

моніторингу; відсутні державні норми визначення вартості освітніх послуг у 

ВНЗ і ПТУ; неефективні норми бюджетного фінансування дошкільних, 

загальноосвітніх і позашкільних закладів; спостерігається обмеженість 

автономності й відсутність реальних стимулів для ефективнішого 

використання бюджетних і залучених коштів у навчальних закладах (зокрема 
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в умовах скорочення контингенту учнів); наявність (унаслідок несприятливої 

демографічної ситуації) великої кількості малокомплектних шкіл у сільській 

місцевості; неефективність моніторингу потреб ринку праці, відсутність 

урахування сучасних потреб роботодавців системою професійно-технічної та 

вищої освіти; неузгодженість дій державних структур при плануванні 

потреби у фахівцях [102, c. 31].  

В світлі визначення шляхів і засобів кадрового забезпечення реформ, 

професіонального підходу до їх здійснення, є потреба в удосконаленні і 

законодавчому закріпленні механізму формування державного замовлення на 

підготовку фахівців та впровадження нових підходів в роботу системи 

управління професійною орієнтацією молоді. Актуальним постає завдання 

втілювати наукові розробки в практику державної кадрової політики, за для 

вирішення не лише кадрового забезпечення поточних завдань, а й врахування 

тенденцій реформування держави та суспільства. Адже, «нечіткість 

нормативно-правових визначень, відсутність системних монографічних 

досліджень самого явища державної кадрової політики як такої, а також 

систематичного моніторингу стану кадрового забезпечення усіх суспільних 

сфер не тільки не сприяють її ефективному практичному здійсненню на 

національному та місцевому і галузевому рівнях, а й призводять до наукової 

плутанини в цьому питанні» [30, c. 13]. 

Кадрова політика неможлива без певних зрушень в соціальному, 

економічному, інституційному та організаційному її аспектах. Розпочаті в 

Україні системні реформи підкріплено розпорядженням Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції запровадження посад фахівців з питань 

реформ» від 11.11.2016 р. №905/р, в якому визначені підходи, наміри 

держави у вирішенні проблеми кадрової політики. В цій Концепції 

підтверджується, що створення та функціонування ефективної системи 

державного управління, результативність якої значною мірою залежить від 

діяльності професійних і мотивованих кадрів, є невід’ємною складовою 

сталого розвитку України. Ситуація щодо кадрового забезпечення органів 
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державної влади виникла через недостатню мотивацію державних 

службовців, перш за все фінансову [47, c .81]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що законодавча база державної 

кадрової політики знаходиться у стадії перегляду напрацьованого, оновлення 

новими законодавчими документами, створення збалансованої правової 

системи, гармонізованої з європейським законодавством. Удосконалення 

правового регулювання державної кадрової політики забезпечить, 

насамперед, європейське «обличчя» влади, її дієздатність, керованість та 

злагодженість системи управління, стабільність державного апарату, а також 

створення адміністративної системи, здатної ефективно діяти в умовах будь-

яких політичних змін, щоб забезпечувати стабільність і, водночас, гнучкість 

публічного управління. 

Зазначене вище свідчить про нагальну потребу розроблення науково 

обґрунтованої системи взаємоузгоджених законів та підзаконних 

нормативно-правових актів, спроможних забезпечити формування, 

реалізацію та модернізацію державної кадрової політики в сучасних умовах 

державно-управлінських реформ в Україні. Насамперед йдеться про 

прийняття: 

– Закону України «Про основи державної кадрової політики в Україні». 

Виходячи з положень Конституції України про обов’язок держави створити 

належні умови для повного здійснення громадянами права на працю, 

підприємництво, освіту, рівний доступ до державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування закон має закріпити основні принципи 

формування та напрями реалізації державної кадрової політики, визначити 

коло суб’єктів цієї стратегічної діяльності та їх повноваження у кадровій 

сфері; 

– Закону України «Про соціальне партнерство в розвиткові людського 

потенціалу», який закладатиме основи нових підходів до управління 

людськими ресурсами, а також принципи та організаційну інфраструктуру 

соціального партнерства у сфері формування та реалізації державної кадрової 
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політики з метою консолідації зусиль та взаємодії держави, підприємців-

роботодавців та профспілок. 

Для модернізації кадрової політики в державно-політичній сфері, 

зокрема у сфері державного управління та місцевого самоврядування, 

актуальним є розроблення спільної правової основи служби у цих двох 

формах публічної влади. Йдеться про підготовку наступних нових редакцій 

або проектів законів України та їх прийняття: 

– «Про службу в органах місцевого самоврядування» (нові редакції), 

які мають закріпити створення реєстру посад державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування з визначенням регламентів для кожної 

посади, встановити взаємозв’язок державної цивільної служби з іншими 

видами державної служби і служби в органах місцевого самоврядування на 

основі певного кола співвідношень: основних умов і розміру оплати праці, 

основних державних соціальних гарантій; обмежень і зобов’язань під час 

проходження різних видів державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування; врахування стажу іншої державної служби при визначенні 

стажу державної цивільної служби; 

– «Про конфлікт інтересів на державній службі та службі в органах 

місцевого самоврядування». Він закладатиме основи побудови професійної 

державної служби, вимагатиме вдосконалення підходів, які 

використовуються для залучення, відбору, навчання, розвитку та управління 

державними службовцями. Ці зміни будуть спрямовані на забезпечення 

відповідності європейським стандартам. Законодавче закріплення механізму 

запобігання конфлікту публічних і приватних інтересів на державній службі і 

службі в органах місцевого самоврядування є, зокрема, одним із засобів 

роз’єднання влади та бізнесу;  

– «Про доброчесну поведінку осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, органів місцевого самоврядування», на основі якого 

забезпечити створення розгалуженої системи спеціального «етичного» 

законодавства, зокрема розроблення та прийняття Кодексу поведінки (етики) 
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державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Унормування цієї сфери має покращити їх обізнаність з правами та 

обов’язками на службі, сформувати та конкретизувати загальні принципи і 

правила їх поведінки в повсякденних ситуаціях, сприятиме подоланню 

корупції на службі. Значущість та багатоаспектність предмета правового 

регулювання потребують створення нової галузі права України – службового 

права, основним джерелом якого став би зазначений службовий Кодекс; 

–  «Про національну систему безперервної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування», в якому законодавчо визначити та закріпити 

статуси суб’єктів професійного навчання, фінансування їх роботи, 

забезпечення відповідальності за якість навчання. 

 

2.2. Теоретичні підходи до розуміння функцій, принципів та 

структури сучасної кадрової політики 

 

На кожному етапі історичного розвитку кадрова політика 

характеризується своїм інтелектуальним змістом, системою знання, що 

лежить в основі підготовки кадрів. О. Турчинов вважає: «Теоретичний 

фундамент кадрової політики включає величезний масив знань, що 

дозволяють планувати на основі вивчення управлінської праці, приміром, 

виникнення нових професій і спеціальностей, визначати тенденції розвитку 

систем професійної освіти, що випереджає перепідготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців, структуру всього освітнього комплексу і різних форм 

професійного розвитку людини. Важливими базовими елементами кадрової 

політики є психологія професійної діяльності, економіка праці, економічна 

соціологія, теорія управління, теорія держави і права, державної служби і 

т.д.» [122Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Якщо в індустріальну епоху основними теоріями підготовки кадрів 

виступали концепції класичного менеджменту, що розглядали працівника як 
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виконавця, що діє за принципом «стимул – реакція», теорія раціональної 

бюрократії М. Вебера, політехнічної освітньої підготовки, то сучасна кадрова 

політика значно розширює і оновлює свою інтелектуальну базу.  

Теоретико-методологічну основу сучасної кадрової політики складає 

кілька груп концепцій. Найбільш важливими серед них виступають концепції 

кадрів, концепції політики і концепції розвитку суспільства.  

Що стосується концепцій кадрів, то найбільш розробленими серед них 

є такі концепції: 

1. Теорія трудових ресурсів, яка формувалася в умовах 

індустріального суспільства. Зміст її в тім, щоб максимально мобілізувати і 

найбільше ефективно використовувати кадри. Кадри тут виступають 

управлінським ресурсом.  

Варто підкреслити, що через різке загострення проблеми трудових 

ресурсів необхідно істотне відновлення розуміння сучасної кадрової 

політики. Країна ввійшла в депопуляційну кризу, коли смертність значно 

перевищила народжуваність. Ситуація стала погіршуватися тим, що 

виявилися неопрацьованими загальнодержавні демографічний, сімейна і 

рекреаційний політики.  

Проблеми демографії поступово переросли в ранг 

загальнонаціональних проблем національної безпеки, що вимагають 

негайного вирішення. Однак ці проблеми відрізняються тим, що їх 

неможливо вирішити відразу, вони вимагають системної і довгострокової 

політики держави, зміни відносин до родини і дітей з боку різних соціальних 

шарів суспільства. Але самий головне в тім, що позитивний наслідки від 

демографічної політики можна одержати тільки через десятиліття. Тому 

демографічну проблему потрібно починати активно вирішувати вже 

сьогодні. А для цього потрібно стимулювати народжуваність, збільшувати 

внески в дітей, зміцнювати родину і збільшувати сімейні цінності. Якщо не 

робити цього, то до 2025 р. чисельність населення України упаде, при 

песимістичному прогнозі, до 35 млн чол. Це приведе до різкої недостачі 
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трудових. ресурсів, стагнації основних підсистем суспільства, особливо армії 

й освіти, до необхідності активного імпорту робочої сили з країн Азії й 

Африки, що створить додаткові проблеми, вирішення яких зажадає набагато 

великих витрат, чим витрати на ефективну демографічну політику. 

У зв’язку з цим кадрова політика найближчого десятиліття буде 

оперувати трудовими ресурсами, які постійно скорочуються. Тому вона 

повинна бути орієнтована на: 

‒ зниження трудомісткості виробництва й обслуговування; 

‒ підвищення зайнятості населення, скорочення безробіття; 

‒ створення сприятливих соціально-економічних умов зниження 

еміграції, особливо витоку висококваліфікованої праці і молоді; 

‒ проведення активної кадрової політики стосовно жінок (період 

підготовки до родів і догляд за дитиною), інвалідів, пенсіонерів, іноземних 

робітників; 

‒ здійснення заходів для забезпечення поворотної еміграції і 

закріпленню тих, хто повернувся в Україну. 

2. Теорія кадрового менеджменту, що складає наукову базу 

управління кадрами, їхньою підготовкою, добором, організацією, 

розподілом, просуванням і т.д. Кадрова політика принципово відрізняється 

від кадрового менеджменту. Якщо метою менеджменту є задоволення 

потреби організації у кваліфікованих кадрах й ефективне їх використання з 

урахуванням можливостей самореалізації кожного працівника в рамках даної 

організації, то кадрова політика має своїм об’єктом сам кадровий 

менеджмент. Вона вирішує питання його місії й ефективної реалізації, 

тенденцій розвитку, його відповідності завданням влади. 

3. Теорія людського капіталу, яка орієнтована на змістовний розгляд 

персоналу як носія інтелектуального, соціального, морального, професійного 

й іншого капіталів, що цілеспрямовано формуються у індивіда. Ця концепція 

орієнтована на вкладання роботодавця в індивіда, його робоче місце, 

виробничу організацію, що забезпечують цілком визначений виробничий 
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ефект від діяльності цього індивіда. При цьому, індивід розглядається як 

основний засіб удосконалювання виробництва, поле вкладення ресурсів: чим 

більше вкладення, тим більше виробничий ефект. В остаточному підсумку 

вирішується все-таки завдання вироблення індивідом набагато більшого 

капіталу, чим той, котрий у нього вкладений. 

Індивід сучасного суспільства виступає особистістю зі своїми 

інтересами, цінностями і можливостями в набагато більше ступені, чим 

індивід індустріального суспільства. Тому сучасна кадрова політика не 

повинна бути політикою механічного розміщення і просування кадрів, як 

пішаків на шахівниці. Вона повинна використовувати могутні стимули, 

будуватися на системі соціальних контрактів індивіда з державою, з 

місцевим самоврядуванням, з корпораціями й іншими суб’єктами кадрової 

політики. При цьому в основі цих контрактів повинна лежати життєва 

програма індивіда, кар’єрограма, що відображає основні етапи його 

життєвого шляху і кар’єрного зростання. Соціальні контракти повинні 

укладатися відразу ж по закінченню середньої школи в найбільш важливих 

сферах відповідальності суб’єктів кадрової політики і регулюватися законом, 

містити права та обов’язки сторін і забезпечуватися ресурсами. 

Ефективність будь-якого суспільства визначається в остаточному 

підсумку величиною, можливістю відновлення і реалізації людського 

потенціалу, що являє собою складне інтегральне утворення, містить у собі 

фізичні, психічні, інтелектуальні, освітні й інші характеристики людей, що 

грають винятково важливу роль у формуванні суспільного багатства. Для 

індустріального суспільства людський потенціал визначається значною 

мірою фізичними і професійно-кваліфікаційними характеристиками робочої 

сили в промисловості. Потенціал же постіндустріального суспільства 

концентрується в розвитку інтелекту і його оснащення.  

Важливо підкреслити, що тенденцією світового розвитку, що набирає 

силу, є перехід від розкрадання й експлуатації людського потенціалу до його 

цілеспрямованого нарощування і розумного використання з максимальної 
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самореалізацій індивідів. 

Сучасне українське суспільство в цьому контексті характеризується 

зміною моделей людського потенціалу, що йде дуже складно і суперечливо, 

відрізняється неефективністю і втратами сформованої раніше тієї частини 

потенціалу, що буде затребувана в найближчому майбутньому. Незаперечно 

те, що відбуваються істотні зміни в системі людських цінностей. Знято окови 

несвободи з особистості, але відбулося руйнування нормальне припустимих 

умов життя мільйонів людей, загострилися протиріччя між особистістю і 

суспільством, що визначає його розбалансованість, таїть у собі можливості 

соціальних вибухів і катастроф. 

Найбільш важливими стратегічними цілями розвитку України 

найближчих десятиліть є відновлення природних та людських ресурсів, а 

також мобілізація інтелектуального потенціалу, його максимальна реалізація 

на території країни. Являє значну цінність можливості міжнародного 

використання української освітньої системи, науково-технічного комплексу, 

транспортних коридорів, рекреаційної сфери, туризму. 

Найважливішими напрямами розвитку людського капіталу є: 

‒ стимулювання висококваліфікованої праці, інноваційних видів 

діяльності, наукомісткої продукції, ресурсобережних технологій; 

‒ перехід у системах управління від домінування теорій класичного 

менеджменту, властивих епосі індустріального розвитку, до концепції 

людського капіталу; 

‒ створення загальнодержавної інформаційної системи кадри, що 

дозволяла б забезпечувати проведення ефективної кадрової політики; 

‒ підтримка творчості у всіх видах виробничої, наукової, культурної й 

освітньої діяльності; 

‒ впровадження в практику виробництва інформаційних технологій, 

тотальна комп’ютеризація суспільства; 

‒ матеріальна і моральна підтримка талановитої молоді. 

4. Теорія кадрового потенціалу, що розглядає кадри як сукупність 
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засобів, запасів, джерел які мають здатність накопичуватися і 

реалізовуватися з визначеною метою. Ця теорія складає основну парадигму 

кадрової політики, суть якої укладається в тім, що метою кадрової політики є 

двоєдиний процес: нагромадження і реалізації кадрового потенціалу. Ця 

концепція орієнтує не просто на внески в індивіда, а такі внески, що 

розвивають його можливості. 

Більш спірними і неоднозначними є концепції політики. Тут при 

побудові концепції кадрової політики по суті справи необхідно відповісти на 

наступні питання: 

1. Співвідношення лібералізму і державного патерналізму в кадровому 

питанні, ступінь втручання в нього держави. На наш погляд, усі суб’єкти 

кадрової політики повинні самі приймати рішення по тим або іншим 

кадровим питанням, або підготовка кадрів здійснюється або державою 

безпосередньо, або під нормативно-правовим контролем держави. У ряді 

випадків держава надає матеріальну підтримку недержавним суб’єктам 

кадрової політики в забезпеченні кадрами. Це трапляється тоді, коли 

державний кадровий інтерес співпадає с кадровим інтересом цього суб’єкта 

кадрової політики.  

2. Взаємодія держави з бізнесом, профспілками й організаціями 

«третього сектору» у виробленні і реалізації кадрової політики. Сучасна 

кадрова політика, на відміну від такої в тоталітарному суспільстві 

характеризується багатосуб’єктністю, участю в її розробці і реалізації 

держави, місцевого самоврядування, політичних партій і організацій 

«третього сектору», бізнесу. При цьому кожний із суб’єктів кадрової 

політики реалізує в ній свої інтереси, вступає в партнерські відносини з 

іншими суб’єктами. Тому в самій політиці можна виділити три зрізи: перший 

її зріз контролюється державою, другий - здійснюється державою й іншими 

суб’єктами на основі партнерських відносин, а третій зріз реалізується 

суб’єктами політики незалежно від держави, яка забезпечує правове поле 

їхньої діяльності. Українська кадрова політика – це кадрова політика в 
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перехідному суспільстві з демократією, яка наростає, але суперечливо 

розвивається, що вимагає закладання в неї і постійне удосконалювання 

демократичних механізмів. Звідси виникає необхідність підконтрольності 

всіх кадрових питань з боку громадянського суспільства. 

3. Актуальною є проблема подолання кадрових деформацій і 

соціальних патологій органів державної влади [64, с. 14] і, насамперед, 

забезпечення захисту прав людини і формування антикорупційних 

механізмів у кадровій сфері. Мова йде про реалізації конституційних 

положень про право соціального просування індивіда, звуженні соціальних 

корупційних практик, подолання номенклатурної закритості кар’єри, 

подвійних стандартів і т. ін. Немаловажною детермінантою кадрової 

політики в Україні виступає посилення тенденції до оздоровлення 

суспільства, що була викликана до життя «помаранчевою революцією». У 

зв’язку з цим зростає значення таких якостей, як повага до закону, 

порядність, захист інтересів держави, гуманізм. Кадрова політика повинна 

перестати бути закритою для суспільства сферою інтриг, захоплення 

керівних посад клановими і злочинними угрупованнями. Вона повинна стати 

максимально відкритого, підзвітної народу, регульованою законами, 

цінностями і моральними нормами, сферою співробітництва основних її 

суб’єктів.  

Окреслімо нову філософію реалізації державної кадрової політики, яка 

базується на засадах професіоналізму та порядності, забезпечення всіх сфер 

життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, перевагах «економіки 

знань», коли інтелектуальні ресурси дають більший прибуток, ніж природні.  

Головною метою державної кадрової політики має бути досягнення 

оптимального рівня формування і використання трудових ресурсів країни для 

забезпечення інтересів держави та потреб у сферах економіки, соціальній, 

гуманітарній, регіонального розвитку, реалізації конституційних прав 

громадян на працю, освіту, відпочинок, соціальний захист тощо. Відтак 

завданням державної кадрової політики є забезпечення всіх сфер 
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життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами, необхідними для 

реалізації національних інтересів у контексті розвитку України як 

демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою. 

Кадрова політика являє собою найважливіший напрямок державного 

управління, орієнтований на реалізацію потреб суспільства в кадрах. Кадри 

поєднують професійно підготовлені групи людей, що здійснюють діяльність 

у різних сферах суспільства. Вони є складним утворенням, що визначає 

соціальну стратифікацію суспільства. Кадри класифікуються по сферах 

організації суспільства на кадри державно-політичної сфери, кадри 

матеріально-господарської сфери і кадри соціально культурної сфери. По 

ієрархії управління варто розрізняти керівників, фахівців і виконавців [127, 

с. 466]. 

Філософський зміст кадрової політики укладається в тім, що завдяки їй 

відбувається формування, удосконалювання і реалізація суб’єктного фактора 

суспільства, забезпечується діяльність державних, самоуправлінських, 

бізнесових і громадських організацій. Сучасне розуміння природи держави 

акцентує увагу на тім, що вона повинна перебороти своє відчуження від 

громадянського суспільства, повернутися в суспільство, самим тісним 

образом співробітничати не тільки з партійними верхівками, але і з низовими 

ланками різних організацій населення, з громадськими ініціативними 

групами [128, с. 411]. Завдяки кадровій політиці вона повинна обновитися й 

очиститися від скверни корупції, гармонізуватися, прийти у відповідність з 

досягненнями сучасної демократії.  

У суспільстві вона здійснює декілька найважливіших функцій: 

– накопичує і реалізує кадровий потенціал, забезпечує професійну 

соціалізацію індивідів; 

– регулює кадрову систему, її основні інститути, додає їй 

цілеспрямованість і організованість; 

– здійснює управління підбором, підготовкою, розміщенням і 

просуванням кадрів; 
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– реалізує заходи з діагностики ситуації в кадровій роботі, виявленню 

проблем і потреб у кадрах; 

– проводить кардинальні зміни роботи з кадрами, удосконалювання 

всіх її складових. 

Кадрова політика виконує й такі додаткові функції, як: 

– зайнятість (аналіз робочих місць, методи наймання, способи відбору, 

просування по службі, відпустка, звільнення); 

– навчання (перевірка нових працівників, практичне навчання, 

безперервний розвиток персоналу); 

– оплата праці (пільгові схеми, оплати; стимулювання праці); 

– трудові відносини (встановлення більш ефективного стилю 

керівництва, відносини з профспілками); 

– добробут (пенсії, допомоги з приводу хвороби та непрацездатності, 

медичні, транспортні послуги, житло, харчування, спорт і суспільна 

діяльність, допомога у вирішенні особистих проблем) [67, с. 142]. 

Кадрова політика базується на трьох групах принципів: на 

принципах побудови суспільства та держави, принципах політики та 

принципах кадрової роботи: 

Загальні принципи побудови суспільства та держави включають: 

– вільний розвиток та реалізація особистості, що передбачає 

дотримання права людини на вільний вибір професії та вид трудової 

діяльності, запобігання дискримінації за етнічними, соціальними, 

політичними, релігійними, гендерними ознаками; 

– запровадження активного соціального діалогу й партнерства; 

– узгодженості цілей та пріоритетів державної кадрової політики в усіх 

ланках кадрової системи; 

– субсидіарності між різними ланками кадрової системи; 

– спільної відповідальності всіх суб’єктів державної кадрової політики 

за розвиток кадрового потенціалу країни; 

– невід’ємності громадського контролю у прийнятті та реалізації 
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рішень у сфері державної кадрової політики.  

Найбільш важливими принципами політики є: 

– науково обґрунтованість, творчість, що враховує потреби 

суспільства в кадрах, послідовність і етапність вирішення стратегічних 

завдань, орієнтованою на відродження та стійкий розвиток країни, на 

залучення до роботи професійно підготовлених осіб, ініціативних, з 

новаторськими творчими спрямуваннями та мотиваціями; 

– комплексність, що обумовлено поєднанням цілей, принципів, форм і 

методів роботи з кадрами, враховуючи різноманітні аспекти рішення 

кадрових питань (економічні, соціальні, політичні, моральні, соціально-

психологічні тощо);  

– демократичність за цілями, соціальній базі та механізмами 

вирішення кадрових проблем; 

– правовий характер, що здійснюється в межах і на основі закону, що 

створює правові гарантії об`єктивного та справедливого рішення кадрових 

питань; 

– реалістичність, технологічність, що передбачає постановку 

реальних цілей та завдань, ресурсну забезпеченість та принципову 

можливість практичної реалізації її моделі; 

– ресурсна забезпеченість, тобто забезпеченість матеріально-

фінансовими, інформаційно-аналітичними та кадровими ресурсами; 

– підтримка основної частини населення країни, яка розглядає кадрову 

політику як засіб нових можливостей підвищення життєвого рівню, 

кар’єрного просування та особистісного зростання. 

 Державна кадрова політика декларує в усіх ланках кадрової системи 

такі принципи кадрової роботи: законність, пріоритетність професіоналізму, 

патріотизму та моральності, відкритість і прозорість, раціональність та 

ефективність у доборі й розстановці кадрів, сприяння професійному та 

кар’єрному зростанню працівника, індивідуалізація методів і засобів кадрової 

роботи, оптимальне поєднання стабільності кадрів та їх раціонального, 
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систематичного оновлення, використання кращого вітчизняного й світового 

досвіду кадрового менеджменту, сучасне технологічне та ресурсне 

забезпечення. 

До основних принципів кадрової політики в системі публічної влади 

В. Прядко та М. Пірен відносять принципи: 

– стратегічного бачення, що передбачає визначення загальнодержавної 

стратегії, спрямованої на пошук, професійне навчання, розподіл, раціональне 

використання, підвищення кваліфікації, забезпечення соціальними 

гарантіями та відтворення людського капіталу України. Дотримання цього 

принципу забезпечується шляхом вжиття послідовних заходів щодо 

оптимального використання кадрового потенціалу країни з метою ефективної 

реалізації національних інтересів та гарантування національної безпеки 

держави; 

– системного підходу та послідовності реалізації державної кадрової 

політики, який забезпечується шляхом державної підтримки кадрових 

процесів в Україні; 

– законності та демократичності в процесі прийняття кадрових 

управлінських рішень та результативності створення творчої конкуренції; 

– конкурентності та обґрунтованості заходів щодо раціонального 

використання людського капіталу в Україні; 

– нормативно-правового забезпечення шляхом розробки нормативно-

правових актів та вдосконалення національного законодавства; 

– розвитку людського капіталу та використання людських ресурсів у всіх 

сферах; 

– дотримання прав і свобод людини на вільний вибір професії та 

трудової діяльності; 

– наукового забезпечення; 

– відкритості та інформаційної доступності [103, с. 81]. 

Натомість Р. Науменко такими принципами називає: 

– принципи соціальної справедливості, комплексності та послідовності її 
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проведення; збалансованості суспільних інтересів та інтересів окремих 

суспільних груп;  

– професіоналізму;  

– збалансованості представництва досвідчених та молодих працівників з 

урахуванням гендерної рівності;  

– відповідальності держави за створення передумов для реалізації 

життєво важливих інтересів людини, реалізації громадянами права на освіту і 

працю;  

– взаємоповаги у відносинах між особою та державою, працівником та 

роботодавцем; партнерства держави і недержавного сектору;  

– безперервності навчання [66, с. 142]. 

Звичайно при визначенні структури кадрової політики виділяють мету і 

завдання, основні напрямки і принципи, форми і методи організації. При 

більш детальному розгляді в кадрову політику входять: по-перше, цінності і 

принципи, на основі яких вона будується; по-друге, найближчі (тактичні) і 

перспективні (стратегічні) мета і завдання, основні етапи їхньої реалізації; 

по-третє, суб’єкти політики, її супротивники й опоненти, відносини між 

ними; по-четверте, ефективні методи, засоби, форми організації соціальних 

сил для досягнення поставлених цілей і реалізації сформульованих завдань; 

по-п’яте, ресурсне забезпечення діяльності суб’єктів політики; по-шосте, 

політична діяльність по використанню ресурсів тими або іншими методами 

для вирішення завдань і досягнення цілей; по-сьоме, основні напрямки 

здійснення політичної діяльності, її пріоритети; по-восьме, політична 

культура, що являє собою сукупність індивідуальних позицій і орієнтацій 

учасників політичної діяльності [80Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 511]. 

Відтак, кадрова політика має бути: 

– складовою державної політики; 

– науково обґрунтованою, враховувати потреби держави в кадрах у 

перехідний період; 

– послідовною та етапною у вирішенні стратегічних завдань; 
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– орієнтованою на відродження і сталий розвиток України, а також на 

залучення до державної служби професійно підготовлених, патріотичних та 

моральних людей з новаторськими творчими прагненнями і мотивацією; 

– об’єктивною, всебічною, комплексною, тобто такою, що базується на 

єдності цілей, принципів, форм і методів роботи з кадрами та має 

враховувати різні аспекти вирішення кадрових питань (економічні, соціальні, 

політичні, моральні, соціально-психологічні та ін.); 

– єдиною для всієї України, але водночас багаторівневою (державною, 

регіональною, місцевою), охоплювати весь кадровий корпус, усі кадрові 

процеси незалежно від механізму і ступеня державного впливу на них; 

– перспективною, тобто мати запобіжний та випереджальний характер, 

розрахований на формування кадрів нової генерації з урахуванням 

соціального прогресу, в тому числі зміни змісту й характеру праці 

чиновників; 

– демократичною за цілями, соціальною базою і механізмом вирішення 

кадрових проблем; 

– досить гнучкою, тобто, з одного боку, стабільною, оскільки саме зі 

стабільністю пов’язані певні надії працівників, а з іншого – динамічною, 

тобто коригуватися відповідно до зміни тактики залежно від ситуації; 

– спрямованою на індивідуальний підхід до персоналу; 

– духовно-моральною, виховувати в кожному державному службовці 

патріотизм, гуманізм, чесність, упевненість у правоті й громадянську 

відповідальність за доручену справу та особисту поведінку; 

– правовою: здійснюватися в межах і на засадах закону, що створює 

правові гарантії об’єктивного і справедливого вирішення кадрових питань; 

– ураховувати як вітчизняний, так і зарубіжний досвід. 

Саме ці риси – демократичність, реалістичність, законність, науковість, 

творча спрямованість, об’єктивність, комплексність, моральність, духовність, 

індивідуальність, гуманізм – є основою державної кадрової політики.  

З погляду процесно-технологічного підходу розробка кадрової 
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політики містить у собі декілька структурних складових. 

По-перше, побудова концепції сучасної кадрової політики України, що 

включає в себе кадрову політику в основних видах економічної діяльності, 

призначення якої в науковому обґрунтуванні можливості вирішення 

кадрових проблем у суспільстві. 

По-друге, створення нормативно-правової бази кадрової політики, що 

охоплює систему законів про кадри і кадрову політику, нормативних вимог 

пропонованих до кадрів у різних галузях економічної діяльності, розробку 

Кадрового реєстру України, що базується на європейських принципах 

кадрової диференціації, розвиток кадрової статистики, що дозволяла б мати 

чітке представлення про кадровий склад усіх галузей економічної діяльності. 

По-третє, розробка програми кадрового розвитку України, що 

припускає реалізацію сукупності забезпечених ресурсами заходів щодо 

створення і модернізації інститутів кадрової політики, формуванню кадрової 

системи і відновлення кадрової роботи. 

По-четверте, удосконалення загальнонаціональної кадрової системи, 

що припускає створення в країні Головного управління кадрів і його 

регіональних представництв, що могли б здійснювати планування, 

регулювання, контроль і координацію ланок кадрової системи; реформування 

кадрових служб виробничих організацій в аспектах широкого використання 

кадрового менеджменту, інформаційно-аналітичних технологій; формування 

центрів кадрового партнерства, що створювали би можливість для кадрового 

діалогу між органами державної влади, підприємцями, організаціями 

«третього сектора» з метою вироблення кадрової політики, узгодження 

підготовки, розподілу, просування кадрів. 

По-п’яте, проектування і впровадження в суспільстві сучасних 

кадрових технологій з метою створення технологічної кадрової системи або 

системи кадрових технологій, що, на нашу думку, повинна містити в собі такі 

складові:  

‒ технології щорічних зборів трудових колективів з метою 
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обговорення кадрової проблеми, формування обстановки гласності і 

відкритості;  

‒ впровадження в життя трудових колективів кадрового планування і 

кадрового менеджменту; 

‒ ув’язнення кадрової угоди між профспілкою, роботодавцем і 

державою, у якому передбачається визначення кадрового складу виробничої 

організації, підготовка і підвищення кваліфікації працівників, поповнення 

або скорочення кадрів; 

‒ формування виробничими організаціями кадрового замовлення 

державі на підготовку необхідних кадрів.  

Кадрова політика в системі публічної влади характеризується 

основними напрямками, які формуються за двома підходами: галузевім та 

проблемним. Галузевий напрям кадрової політики охоплює різні сфери 

діяльності людини: державне управління та місцеве самоврядування; 

оборону та національна безпеку; судочинство, правовий захист та покарання; 

матеріальне виробництво; публічні послуги; сільське господарство; 

соціальний захист; медицину та охорону здоров’я; науку та освіту; культуру. 

Проблемний напрям орієнтований на вирішення ключових аспектів 

кадрової політики: інституційний; нормативно-правовий; організаційно-

управлінський; технологічний; гендерний; професійне навчання й 

просування кадрів; регулювання міграції; молодіжну кадрову політику; 

кадрову політику старших вікових груп населення 67, с. 141. 

Реалізація державної кадрової політики має бути спрямована:  

– в соціальному аспекті – на досягнення високого рівня розвитку 

людського потенціалу держави, задоволення очікувань населення щодо 

професійної самореалізації, гідної оплати праці; 

– в економічному аспекті – на забезпечення всіх галузей суспільного 

виробництва кваліфікованими кадрами, підвищення 

конкурентоспроможності держави, рівня добробуту населення; 

– в інституційному аспекті – на вдосконалення нормативно-правової 
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бази з метою запровадження новітніх підходів у кадровому менеджменті; 

– в організаційному аспекті – на розбудову системи управління 

трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави 

і суб’єктів підприємницької діяльності. 

 

2.3. Основні напрямки формування та реалізації кадрової політики 

в системі публічного управління 

 

Сучасний світ вимагає професіоналізації публічної служби, що 

пов’язано з розвитком нового типу цивілізації й новими цілями тисячоліття. 

Нинішнє суспільство визначають як «суспільство знань», в якому знання 

становлять найголовніший компонент будь-якої людської діяльності. 

Політико-управлінські, економічні, соціальні, культурні та всі інші дії стають 

дуже залежними від знань та інформації. У суспільстві знань саме вони 

стають головною творчою (креативною) силою. 

Початок нового тисячоліття позначений проголошенням сталого 

людського розвитку як стратегічною метою для всіх країн світу. Тема 

«людського розвитку» здобулася останнім часом на широке визнання, Так, 

відповідно до розробленої в доповідях ПРООН концепції людського 

розвитку, першочерговою потребою є пошук балансу між економічною 

ефективністю й соціальною справедливістю.  

Феноменологія «людського розвитку» знайшла віддзеркалення в 

Декларації Тисячоліття Організації Об’єднаних Націй, яку у 2000 р. під час 

проведення Світового Саміту Тисячоліття підписали лідери 189 країн, у тім 

числі й Президент України. Від імені своїх народів вони визначили вісім 

Цілей у галузі розвитку, які згодом стали відомі як Цілі розвитку тисячоліття 

(ЦРТ). Країни зобов’язалися досягти ЦРТ та домовилися зробити наш світ 

кращим для всього людства – вже до 2015 р. 

«Суспільство знань» й нові цілі тисячоліття передбачають позитивні 

зміни в управлінні як такому, яке дає доступ до джерел знань, досвіду та 
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ресурсів задля того, щоб сприяти людям у побудові кращого життя. 

Управління державою XXI ст. фокусується на запровадженні демократичних 

інститутів, електронного уряду, партнерства заради демократії та розвитку, 

інноваціях і якості, забезпеченні відкритого й прозорого врядування. 

Причиною створення системи професіоналізації публічної служби, 

детермінантом її цінності й сенсу існування є стратегічна мета, обґрунтована 

трьома основними обставинами: 1) переходом до нового типу цивілізації – 

«суспільства знань» і впровадженням нової концепції ІІІ тисячоліття – 

концепції людського розвитку, які основною рушійною силою визнають 

знання та творчість; 2) позитивними змінами в управлінні, що надає доступ 

до джерел знань, досвіду та ресурсів задля допомоги людям будувати краще 

життя; 3) рішучим зсувом акцентів у кадровій політиці, що передусім 

зумовлений необхідністю пошуку балансу між економічною ефективністю й 

соціальною справедливістю.  

У світовій практиці сьогодні реалізуються чотири моделі кадрової 

політики або політики розвитку професійних ресурсів: 

– кадрова політика в інтересах виживання, яка існує в багатьох 

слаборозвинутих країнах Африки, Азії, Латинської Америки, де прибуток на 

душу населення складає один – два долари в день; 

– кадрова політика в інтересах збереження досягнутого рівня 

соціально-економічного розвитку, діюча у багатьох європейських країнах, які 

не витримують глобальної конкуренції із високорозвиненими країнами; 

– кадрова політика в інтересах стійкого комплексного розвитку всіх 

сфер життєдіяльності суспільства, яка забезпечує лідируючі позиції держав в 

системі глобального розподілу праці та зон домінування; 

– сучасна кадрова політика, яка гарантує випереджаючий розвиток 

держав, зверхконкурентність товарів та послуг, світове лідерство в усіх 

сферах глобального постіндустріального розвитку, перш за все у 

фундаментальній науці, у інноваційних технологіях, в сфері фінансів, 

інформатики, підготовки кадрів [60, с. 488]. 
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Виходячи із результатів проведеного аналізу, можна виділити 

ідентичні для більшості провідних країн проблеми удосконалення кадрової 

політики. 

По-перше, це модернізація системи управління, метою якої стає оцінка 

результатів адміністративної діяльності. Успіхи різних країн у цьому напрямі 

різні, але спостерігається загальна тенденція: основна увага приділяється 

досягнутим результатам, а не витраченим зусиллям, упроваджуються нові 

технології бухгалтерського обліку та методи оцінки ефективності, властиві 

приватному сектору. 

По-друге, посилення динаміки управління людськими ресурсами: 

гнучке застосування статусних положень і норм трудового права, 

диференційований підхід до оплати праці залежно від результату, мотивація 

працівників на досягнення результату адміністрацією через покладання на 

них додаткової відповідальності, пошук ефективних методів роботи. 

По-третє, спрощення та модернізація адміністративних структур: їх 

опора на спеціальні агентства, керовані за типом приватних підприємств, 

широке використання механізмів контрактного управління, внутрішнього і 

зовнішнього аудиту, поліпшення якості надаваних послуг, приділення 

першочергової уваги задоволенню потреб відвідувачів-клієнтів, реформа 

центральних адміністрацій, спрощення адміністративних процедур, розвиток 

електронних засобів інформації та комунікації. 

Звичайно, кадрова політика кожної держави в чомусь унікальна, але є і 

загальні положення, що відображають загальносвітові тенденції в її 

формуванні і здійсненні в сучасних умовах. 

По-перше, в концепціях державної кадрової політики відображено 

принципово важливі позиції держави як суб’єкта управління відносно 

людини, її здібностей і в зіставленні із стратегією розвитку суспільства.  

По-друге, в концепціях державної кадрової політики визначаються 

найбільш загальні напрями розвитку правових основ, що визначають 

стратегію формування, розвитку і затребуваності кадрового потенціалу 
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суспільства. До них, зокрема, належить створення системи гарантій, 

компенсацій і захисту інтересів громадян, зайнятих в професійних видах 

діяльності. 

По-третє, концепції державної кадрової політики повинні виступати 

інструментом, який, з одного боку, забезпечував би накопичення кадрового 

потенціалу та його ефективну реалізацію усередині країни; а з другого, через 

кадровий потенціал, що працює в інших країнах, забезпечував би 

відстоювання національних інтересів, не призводячи до виснаження 

кадрового потенціалу в цілому. Це пояснюється тим, що в умовах відкритості 

кордонів для праці, включення держав у процеси глобалізації кадровий 

потенціал стає таким самим цінним ресурсом, як і природні ресурси.  

По-четверте, сучасна державна кадрова політика визначає механізми 

управління професійними ресурсами суспільства переважно економічними 

методами відповідно до існуючої стратегії соціально-економічного розвитку 

держави. 

По-п’яте, в змісті державної кадрової політики знаходять відображення 

основні принципи захисту суспільства від непрофесіоналізму в тих видах 

діяльності, які можуть бути небезпечними для суспільства і здоров’я людини. 

По-шосте, державна кадрова політика визначає основні принципи та 

пріоритети у сфері професійного розвитку кадрового потенціалу відповідно 

до тенденцій розвитку науки і технологій. 

По-сьоме, державна кадрова політики забезпечує розмежування 

повноважень центральних і місцевих органів влади з питань формування і 

розвитку кадрового потенціалу. 

Таким чином, ми визначили, що стратегічне завдання професіоналізації 

публічної служби в інноваційно-знаннєвому суспільстві й полягає у 

забезпеченні ефективної взаємодії добре скоординованої публічної служби та 

обізнаної, зацікавленої й активної посадової особи задля сталого 

територіального розвитку. 

Досягненню стратегічної мети сприяють проміжні цілі: розбудова 
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адміністративної спроможності публічної служби, розширення можливості 

підвищувати якість посадових осіб відповідно до досягнень науки й 

практики; постійне вдосконалення та націленість на найвищу якість 

службового життя посадовців. Такий підхід дозволить ефективно взаємодіяти 

всім елементам системи професіоналізації публічної служби на основі 

балансу інтересів і ресурсів, забезпечить спадкоємність в еволюції державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням 

сучасних вимог. 

Складові елементи моделі механізму реалізації сучасної кадрової 

політики у сфері державного управління та системі державної служби мають 

бути втілені у її змістовному аспекті з передбаченням таких обов’язкових 

рівнів, як: 

1-й рівень – концептуальний, результатом якого має стати 

напрацювання теоретичних основ сучасної кадрової політики; 

ІІ-й рівень – нормативно-правовий, що передбачає підготовку 

відповідної законодавчої бази; 

ІІІ-й рівень – організаційний, на якому визначаються конкретні 

спеціальні інститути й органи, уповноважені на реалізацію кадрової політики 

та здійснення кадрової роботи; 

IV-й рівень – технологічний. Найбільш наближений до кадрів, він має 

результувати напрацюванням конкретних та дієвих форм, способів, методів 

кадрової роботи. 

При цьому необхідно брати до уваги той факт, що основними 

механізмами реалізації сучасної кадрової політики в практичній кадровій 

роботі на державній службі мають стати: нормативно-правовий, 

організаційний, учбово-методичний, науково-дослідний, фінансово-

економічний. 

Особливості сучасної кадрової роботи в системі державної служби 

полягають у тому, що у ній має бути: 

‒ сформульовано стратегічні цілі, найближчі завдання і пріоритети 
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формування, професійно-особистісного розвитку, та ефективного 

використання кадрового потенціалу державного управління; 

‒ розширено соціальну базу; 

‒ забезпечено активну участь державних службовців у вирішенні 

кадрових питань; 

‒ визнано права багатьох суб’єктів вирішувати кадрові питання, 

беручи активну участь у розробці кадрової роботи та її реалізації на усіх 

рівнях; 

‒ осучаснено принципи і значно демократизовано механізми та 

технології кадрової діяльності; 

‒ зміцнено та осучаснено її правову базу; 

‒ розроблено засоби комплексної об’єктивного оцінювання людських 

ресурсів, що має стати основою їх професіонально-професійно-службового 

просування. 

Ефективність та результативність державної служби безпосередньо 

залежить від її кадрового забезпечення. Сьогодення вимагає від державного 

службовця високого професіоналізму, компетентності, здатності здійснювати 

проголошені в країні реформи. Це зумовлює принципово нове ставлення до 

формування кадрового потенціалу державної служби. Набуває особливої 

актуальності проблема створення ефективної системи кадрового 

забезпечення державного управління та місцевого самоврядування.  

Державні службовці – це працівники, переважно органів управління, на 

яких поширюється дія Закону України «Про державну службу» 83. У 

загальній кількості статистичних даних щодо державних службовців не 

враховано: військовослужбовців, працівників податкової адміністрації, 

дипломатичної та митної служб, окремі категорії працівників юридичних 

установ, трудові відносини яких регулюються іншими законодавчими 

актами. 

Посадові особи місцевого самоврядування – працівники органів 

місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України «Про 
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службу в органах місцевого самоврядування» 99. 

Так, згідно із статистичними даними загальна кількість державних 

службовців з 2007 по 2017 рр. має тенденція до зниження (див. рис. 2.1).  

 

Рис. 2.1. Загальна кількість державних службовців у 2007–2017 рр. 

 

Негативне ставлення суспільства до органів публічної влади призвело 

до стійкої суспільної думки щодо необхідності зменшення чисельності 

апарату публічної влади. Проте статистичні дані свідчать про те, що в 

Україні налічується всього 380257 публічних службовців, а це становить 

0,88% від загальної чисельності населення (42928,9 тис. осіб). У той час у 

деяких країнах ЄС (згідно з даними Центру адаптації державної служби до 

стандартів ЄС) ця цифра значно вища: Англія – 2,8 %, Німеччина – 3,3 %, 

Іспанія – 5,5 %, Франція – 7 % [12]. 

Сьогодні потрібно створити нову модель кадрової політики в органах 

державної влади усіх рівнів на сучасних концептуально-ідеологічних засадах, 

оскільки нині назріла необхідність формування нового покоління керівників 

державних службовців та спеціалістів державного управління, які мають 

володіти організаційними талантами і сучасними знаннями, здатні зберігати 
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та збагачувати моральні цінності в суспільстві, забезпечувати ефективність 

та результативність управління. Говорячи про кадри, які повинні відповідати 

новим вимогам української державності, особливу увагу потрібно зосередити 

на технологіях рекрутингу, підбору та «вирощування» керівників [33, c. 155]. 

Як зазначає С. Гончар, задля досягнення ефективності кадрової 

політики в системі публічної влади необхідно: 

1) визначення методологічної сутності взаємовпливу соціально-

політичних процесів в країні на державну кадрову політику на центральному, 

регіональному і муніципальному рівні в умовах масштабного реформування 

суспільного й політичного життя України; 

2) розгляд теоретико-методологічних проблем державної кадрової 

політики на центральному, регіональному і муніципальному рівні у контексті 

сучасного економічного, політичного, соціального становлення нашої країни; 

3) розкриття соціально-політичних факторів, що впливають на 

результативність державної кадрової політики на центральному, 

регіональному і муніципальному рівні, виявлення залежності між 

мотиваційним регулятором праці державних службовців, посадових осіб 

місцевого самоврядування і їх управлінськими здібностями; 

4) виявлення сучасних соціально-політичних інтересів, потреб 

особистості в процесі навчання державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування; 

5) уточнення особливостей і причини соціально- політичної аномії 

сучасного українського суспільства в умовах модернізації політико-

правового регулювання соціально-політичних відносин; 

6) систематизація оптимізаційних механізмів здійснення державної 

кадрової політики на центральному, регіональному і муніципальному рівні, 

попередження соціально-політичних конфліктів і управління ними тощо [23, 

с. 85]. 

Основними напрямами сучасної кадрової політики в органах влади та 

управління мають також стати: чітке визначення цілей і завдань, принципів 
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функціонування інституту державної служби та органів державної влади, 

забезпечення їх ефективної діяльності. Будучи головним суб’єктом кадрової 

політики та основним наймачем кваліфікованого персоналу управління, 

держава покликана удосконалювати наявні механізми формування, розподілу 

та раціонального використання людських ресурсів, що є об’єктом кадрової 

політики на різних рівнях організації суспільства: центральному, 

регіональному, галузевому, місцевому [114, c. 42–45]. 

Об’єднання усіх потоків кадрової політики, їх цілісний вплив на 

суспільство можливі лише за умови досягнення цілісності кадрової політики 

на усіх рівнях управління. Така цілісність вимагає створення передумов для 

того, щоб не лише поставити на наукову основу всю роботу з підготовки 

кадрів для державного управління та виховання резерву державної служби, а 

й наповнити реальним змістом конституційні принципи його формування. Їх 

реалізація вимагає уточнення концептуальної основи освітньої системи й 

оновлення виховних, освітніх, управлінських технологій.  
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РОЗДІЛ 3 

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Необхідність модернізації кадрової політики органів публічної 

влади в умовах державотворчих реформ  

 

Передусім необхідно зазначити, що на сьогодні в Україні немає 

національної концепції та програм відновлення, розвитку й використання як 

кадрового складу органів публічної влади, так і  людського потенціалу країни 

в цілому. У невизначеному стані перебуває кадрова система країни, її 

інститути; нерозвиненим залишається нормативно-правове забезпечення 

державної кадрової політики. Як зазначають В. Прядко та М. Пірен, сучасна 

системи кадрового управління в Україні не відповідає вимогам менеджменту 

сьогодення. Внаслідок цього кадровий потенціал державних службовців 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

не забезпечує ефективного проведення системних реформ в українському 

суспільстві [103, с. 80]. 

Відсутність в Україні цілісної кадрової системи обумовлює: 

– неврегульованість завдань та повноважень основного кола її 

суб’єктів; 

– відсутність чітких цілей та стратегії розвитку кадрового потенціалу у 

ключових сферах, секторах чи галузях; 

– необґрунтованість інвестицій і затрат державних коштів в підготовку 

кадрів та низьку ефективність їх використання; 

– нерозробленість дієвого механізму державного замовлення на 

підготовку необхідних кадрів та надання їм гарантованого місця роботи після 

закінчення навчання; 

– невідповідність інституціональної структури апарату державного 

управління потребам громадян, бізнесу, внутрішнім та зовнішнім 
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пріоритетами держави, зависока вартість державного управління, його 

недостатня керованість та результативність;  

– професійне вигоряння кадрового потенціалу, поглиблення 

диспропорцій у професійно-кваліфікаційній структурі робочої сили та її 

невідповідність потребам суспільства. 

Вироблення та реалізація кадрової політики України в усіх сферах 

суспільної діяльності потребує ефективної кадрової системи, що включає 

сукупність кадрових інститутів та організацій з відповідними ресурсами, які 

здійснюють цілісне управління кадровими процесами, а також 

організаційних структур і відносин у державі з метою досягнення визначених 

пріоритетів розвитку суспільства та європейських стандартів, їх 

ідеологічного та програмного забезпечення. Це, передусім, передбачає 

наявність нормативно-правової бази та формування системи організацій, які 

здійснюватимуть управління кадровими процесами у цих сферах. 

Розбудова національної кадрової системи та кадрової роботи, 

забезпечення їх відповідності потребам соціально-економічного розвитку 

суспільства й сучасним концепціям управління людськими ресурсами є 

важливим завданням держави. Необхідність оздоровлення та оновлення цих 

складових розвитку людського потенціалу зумовлюється сучасним курсом 

держави на досягнення високого рівня соціального забезпечення населення, 

задоволення його очікувань щодо соціально-професійної самореалізації в 

суспільстві, гідних умов життя та праці. Крім того, професійно-кадрова 

структура суспільства, стандарти щодо кваліфікаційних вимог за ключовими 

видами економічної діяльності та галузями і напрямами професійної освіти 

мають бути приведені у відповідність із стандартами ЄС.  

За цих умов на часі є невідкладне вирішення таких проблем, як 

створення загальнонаціональної кадрової системи та її складових:  

– регіональних кадрових підсистем, орієнтованих на пріоритети 

регіонального розвитку;  

– розроблення та впровадження системи моніторингу людського 
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розвитку, зокрема кадрових ресурсів;  

– зміцнення системи захисту професійних інтересів та прав 

працівників, передусім через залучення профспілок, асоціацій роботодавців, 

трудових колективів до розроблення та реалізації кадрової політики;  

– детінізація ринку праці, подолання зловживань при наймі 

працівників, організації трудового процесу та оплати праці;  

– створення системи й технологій залучення інвестицій у людський 

розвиток;  

– удосконалення національної системи професійної підготовки з 

урахуванням реальних кадрових потреб у сфері державного управління та 

ключових галузей економіки.  

Сьогодні в державі домінують кадрові процеси, характерні для 

перехідних періодів неврівноваженого стану держави і суспільства. Ці 

процеси набули погано передбачуваного, нелінійного характеру, оскільки: 

зросла роль випадкових впливів на кадровий корпус держави; високою є 

змінюваність та плинність кадрів; кваліфіковані кадри соціально не захищені; 

набула поширення корупція; при прийнятті на державну службу та її 

проходженні переважають політичні, а не ділові підходи; перебіг кадрових 

процесів у регіоні значно залежить від волі посадових осіб державних 

органів та органів місцевого самоврядування, що діють часто всупереч не 

лише об’єктивній реальності та логіці, а й закону [30]. 

Кризовий стан кадрової політики України найбільш виразно 

висвітлився під час останніх президентських перегонів, коли несистемний 

кандидат без досвіду державно-управлінської діяльності В. Зеленський з 

майже потрійним відривом переміг діючого Президента України, що 

свідчить у тому числі й про великі кадрові прорахунки П. Порошенка, 

невдалий підбір як команди президента безпосередньо, так і призначених 

президентом голів обласних та районних державних адміністрацій. 

Найважливіший напрям діяльності держави, державного управління, 

орієнтований на реалізацію потреб суспільства в кадрах – це кадрова 
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політика. Саме через кадрову політику держава створює умови для 

здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 

професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійної 

орієнтації молоді, професійно-технічного навчання, підготовки і 

перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб, зайнятості. Кадрова 

палітра визначає соціальну стратифікацію суспільства і за сферами 

діяльності суспільства розділяється на кадри державно-політичної сфери, 

кадри матеріально-господарської сфери і кадри соціально-культурної сфери. 

А з позицій ієрархії управління кадровий склад розділяється на керівників, 

фахівців і виконавців [118, с. 466]. 

Втілення нової кадрової політики в Україні містить у собі декілька 

складових. По-перше, це постійне вдосконалення її змістовного наповнення і 

документальної бази, насамперед, концепції кадрової політики, інших 

стратегічних документів.  

По-друге, оновлення і розвиток її нормативно-правового забезпечення, 

що охоплює систему законів про кадри і кадрову політику, нормативних 

вимог до кадрів різних галузей економічної діяльності, розробку Кадрового 

реєстру України, що базується на європейських принципах кадрової 

диференціації, розвиток кадрової статистики, що дозволяла б мати чітке 

уявлення про кадровий склад усіх галузей економіки. 

По-третє, розробка програм розвитку кадрового потенціалу України, 

що передбачає реалізацію сукупності забезпечених ресурсами заходів щодо 

створення і модернізації інститутів кадрової політики, формування кадрової 

системи і відновлення кадрової роботи, налагодження соціального, 

державно-приватного партнерства у цій сфері. 

По-четверте, вдосконалення загальнонаціональної кадрової системи, 

створення в країні центрального органу виконавчої влади (міністерства) і 

його регіональних представництв, які б могли здійснювати планування, 

регулювання, контроль і координацію діяльності ланок кадрової системи; 

реформування кадрових служб виробничих організацій у напряму широкого 
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використання кадрового менеджменту, інформаційно-аналітичних 

технологій; формування центрів кадрового партнерства, які б створювали 

можливість для кадрового діалогу між органами державної влади, 

підприємцями, організаціями «третього сектора» з метою вироблення 

кадрової політики, узгодження підготовки, розподілу, просування кадрів. 

По-п’яте, проектування і впровадження в суспільстві сучасних 

кадрових технологій з метою створення технологічної кадрової системи або 

системи кадрових технологій. 

Ідейний комплекс модернізації кадрової політики включає таки 

положення: 

1. Підготовка цілосної системи законівУкраїни, нормативно-правових 

актів забезпечення кадрової політики в Україні, усіх її галузей та проблем. 

2. Поєднення механізмів ринкової та державної регуляції роботи з 

кадрами, предприємницької ініціативи з державним замовленням. 

3. Створення спеціальної підсистеми управління кадровою системою, 

регуляції кадрових процесів, яка має єдиний центр кадрової політики з 

регіональними та галузевими агенціями. 

4. Створення засобів регуляції міграції та механізмів зниження 

корупції, гальмування кадрової деградації. 

5. Створення динамичної системи формування, оновлення та 

використання кадрового резерву. 

6. Створення незалежної системи професійного оцінювання кадрів у 

різних сферах суспільства. 

7. Розробка та впровадження комплексу сучасних, насамперед 

компьютерних, технологий непрерівного навчання, кадрового резерву, 

кадрового менедженту тощо. 

8. Максимальна відкитість кадрових призначень та контроль за ними 

громадськості. 

9. Створення центрів комплексних наукових досліджень, вивчання 

передового досвіду, прогнозного супроводу та кадрових інновацій. 



 82 

10. Розробка консолідованих програм кадрового забезпечення держави, 

приватного бизнесу, організацій «третього сектору» з відповідним 

залученням ресурсів співучасніків. 

11. Використання в стратегії кадрової політики проектного підходу, 

коли відповідна її ланка, або проблема вирішується окремими проектами, 

державними, цільовими та консолідованими програмами, що дозволяє 

контролювати результативність процесу та використання ресурсів. 

Подолання наслідків кризи в Україні, якісного відновлення суспільства, 

оздоровлення всіх його сфер неможливе без ефективної кадрової політики, 

без застосування наукових підходів, результатів наукових досліджень при її 

формуванні та реалізації. Саме такої системи бракує в останні роки. Це 

викликано багатьма причинами і, насамперед, тим, що в діях влади не 

вистачало погодженості, послідовності і волі, які можна забезпечити, 

насамперед, цілеспрямованою кадровою політикою. Нерозробленість 

кадрової політики вносила свій негативний чинник не тільки у повільність 

подолання кризових процесів, повільне зростання, або навіть стагнацію 

життєвого рівня населення, але і визначала в ряді випадків деградаційні і 

деформаційні процеси. 

Важливо й те, що відкрита демократична кадрова політика означає 

втрату кадрового важеля, що був завжди самим могутнім засобом управління 

в руках влади. Існували і психологічні перешкоди для розробки сучасної 

кадрової політики, що досить часто пов’язують зі сталінським авторитарним 

соціалізмом і гаслом «Кадри вирішують усе!».  

Варто ще раз підкреслити, що кадрова політика є одним з 

найважливіших напрямів діяльності сучасної демократичної держави. Не 

можне не погодитися з російським дослідником О. Турчиновим, який пише: 

«Трансформація політичної й економічної системи країни обумовила і 

трансформацію ролі держави в управлінні відтворенням і раціональним 

використанням кадрового потенціалу суспільства. Однак це не означає 

повного усунення держави від регулювання цих процесів. Якість кадрового 
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забезпечення суспільного розвитку – найважливіша і невід’ємна її функція, 

що знаходить своє втілення в державній кадровій політиці, насамперед 

стосовно до держслужби» [122].  

Останніми роками особливо загострилася необхідність модернізації 

державної кадрової політики, що обумовлено низкою обставин, серед яких: 

1. Кадрова політика радянських часів була зруйнована, як у 

негативному її прояві – домінуванні над професіоналізмом ідеологічного 

підходу, так і в раціональній складовій – наявності кадрового резерву. В 

період незалежного розвитку України нова кадрова політика не 

сформувалася. Головною причиною цього є гостра політична боротьба між 

партійно-олігархічними кланами, коли кожний переможець бажає заповнити 

своїми соратниками усю кадрову матрицю. На сьогодні кадрова політика не 

являє собою цілісну систему. Вона еклектично об’єднує окремі складові 

різних за природою кадрових політик, які не завжди враховують особливості 

сучасного розвитку України. 

2. Відсутність кадрової політики гальмувала розвиток та 

функціонування кадрової системи в державі, знижувала ефективність 

кадрової роботи, тобто роботи з підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації, набору, відбору, адаптації, просування та використання кадрів. 

Підкреслимо, що кадрова система включає об’єкти, суб’єктів кадрової 

роботи, технології кадрового менеджменту, відношення між кадрами та 

суб’єктами кадрової роботи. Кадрова система в державі є розбалансованою, 

неефективно реалізує основні функції: підготовку та просування кадрів. Тому 

розробка та впровадження стратегії державної кадрової політики диктується 

потребами ефективного функціонування кадрової системи, вдосконалення 

кадрової роботи. Спостерігається нерозвиненість кадрових інститутів, 

невпорядкованість, слабка функціональна визначеність кадрових структур, 

недостатня кваліфікація персоналу кадрових служб, що веде до 

неефективності, неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх 

рівнях. Такий стан заважає активній професіоналізації багатьох видів 
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економічної діяльності, професійній самореалізації людей практично в усіх 

сферах суспільного виробництва. Державна кадрова політика повинна 

спиратися на потужну кадрову систему, сучасні кадрові технології. 

3. Відсутність або слабкість державної регуляції кадрових процесів. 

Кадрові процеси – це об’єктивно зумовлена, соціально значуща зміна, 

розгортання стану кадрових відносин і зв’язків, кількісних та якісних 

параметрів кадрового складу, результат дії об’єктивних і суб’єктивних 

факторів, причому як усередині організації, так і в суспільстві загалом. До 

кадрових процесів відносяться:  

 трудова міграція (в Україні веде до відтоку кращє підготовлених 

кадрів до країн ЄС, Росії, інших країн, а також притоку кадрів низької 

кваліфікації із країн Азії та Африки); 

 профорієнтація, тобто профінформація, профконсультація, 

профвідбір, профадаптація, які втратили системний характер; 

 професійне навчання та професійне виховання (рівень якого 

недостатній); 

 включення випускників навчальних закладів у сферу професійної 

діяльності (в Україні немає гарантій першого робочого місця); 

 професіоналізація кадрів (в Україні низький рівень професіоналізму 

кадрів); 

 адаптація кадрів до сучасних економічних умов; 

 кадрова конкуренція (міжособова та міжгрупова, яка досить часто є 

недобросовісною та жорсткою); 

 процеси кар’єрного планування та зростання (в Україні практично 

не реалізуються, відсутній резерв кадрів в усіх галузях суспільної діяльності); 

 кадрове оновлення, ротація кадрів (не є системним, має місце 

наявність розриву, певного професійного вакууму між поколіннями 

кадрового корпусу); 

 нарощування та використання кадрового потенціалу 

(характеризується його спадом та неефективним використанням); 



 85 

 кадрові інновації, виникнення нових професій (не забезпечуються 

постійне оцінювання кадрової ситуації в країні, науковий супровід, 

прогнозування). 

Таким чином, відсутність регуляції кадрових процесів веде до втрати 

значних ресурсів через трудову міграцію, неадекватність професійного 

навчання та неефективне використання кадрів, наявність дефіциту кадрів 

деяких професій тощо.  

4. Закритий, недемократичний, занадто політизований характер 

кадрових призначень, відсутність суттєвого впливу на кадрові процеси 

промислових корпорацій, бізнесу та громадськості. (У кадрових питаннях 

панують недовіра та відсутність соціального діалогу. Між усіма суб’єктами 

кадрової політики потрібно запровадити узгодженість дій, подолати можливі 

конфлікти інтересів). 

5. Проблема кадрових деформацій в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, пандемічного рівня корупції вищих керівних кадрів 

держави.  

6. Невідповідність кадрової політики вимогам трансформаційних 

процесів у державі. Значна частина наявного кадрового корпусу не готова до 

роботи в умовах сьогодення і на перспективу, насамперед з огляду на 

нездатність аналізувати, розробляти, відстоювати, реалізовувати, вчасно 

коригувати управлінські рішення, повною мірою відповідати за доручену 

справу. 

7. Недосконалість законодавчої бази, (не надає кадровим процесам 

правової обґрунтованості, урегульованості та захищеності, не враховує 

європейські стандарти в кадровій сфері). 

8. Необхідність подолання кадрових деформацій в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування і, передусім, 

забезпечення захисту прав людини та формування антикорупційних 

механізмів у кадровій сфері. Йдеться про реалізацію конституційних 

положень щодо рівного права на доступ до державної служби та служби в 
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органах місцевого самоврядування, на кар’єрне просування на основі заслуг; 

подолання корупційної практики, номенклатурної закритості кар’єри, 

суб’єктивності кадрових призначень, подвійних стандартів тощо.  

На особливу увагу сьогодні заслуговує кадрова ситуація в системі 

державного управління. Якісне оновлення кадрового потенціалу державної 

служби, підготовка кваліфікованих професійних кадрів для органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування – складний процес, що 

потребує багатьох зусиль, але зупинятися на цьому шляху не можна. 

Державна влада повинна стати максимально відкритою, підзвітною 

народові, регульованою законами, гуманістичними цінностями й моральними 

нормами; сприяти припливу висококваліфікованих професіоналів, відданих 

національним інтересам України.  

 У зв’язку з цим назріла нагальна потреба зміни управлінської 

парадигми у сфері державної кадрової політики, вироблення моделі сталої, 

дієвої кадрової системи, упровадження нових кадрових технологій. Серед 

проблем, які потребують невідкладного вирішення, необхідно виділити 

наступні. 

По-перше, невідповідність кадрової політики вимогам 

трансформаційних процесів у державі. Значна частина наявного кадрового 

корпусу не готова до роботи в умовах сьогодення і на перспективу, 

насамперед з огляду на нездатність аналізувати, розробляти, відстоювати, 

реалізовувати, вчасно коригувати управлінські рішення, повною мірою 

відповідати за доручену справу. 

По-друге, недосконалість законодавчої бази, яка не надає кадровим 

процесам правової обґрунтованості, урегульованості та захищеності, не 

враховує європейські стандарти в кадровій сфері. 

По-третє, відсутність стратегічного управління щодо підготовки 

кадрів відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане 

здійснення прогнозування, планування, постійне оцінювання кадрової 

ситуації в країні. Необхідно впроваджувати системний підхід до управління 
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всіма ланками кадрової сфери, починаючи від профорієнтації молоді, 

профвідбору, профпідготовки і закінчуючи технологіями професійного 

розвитку на робочому місці.  

По-четверте, нерозвиненість кадрових інститутів, невпорядкованість, 

слабка функціональна визначеність кадрових структур, недостатня 

кваліфікація персоналу кадрових служб, що веде до неефективності, 

неузгодженості підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях. Такий стан 

заважає активній професіоналізації багатьох видів економічної діяльності, 

професійній самореалізації людей практично в усіх сферах суспільного 

виробництва. Державна кадрова політика повинна спиратися на потужну 

кадрову систему, сучасні кадрові технології. 

По-п’яте, наявність розриву, певного професійного вакууму між 

поколіннями кадрового корпусу державного управління. До управління 

приходить покоління, яке формується в умовах незалежної держави, 

демократизації, становлення ринкової економіки, світової інтеграції. Йому 

властиві здоровий прагматизм, амбітність, нестандартність мислення. 

Водночас молодому поколінню бракує досвіду, який має старше покоління 

управлінців. Необхідно забезпечити неперервність професійного розвитку 

кадрової сфери, оптимальне поєднання досвідчених і молодих працівників, 

розробити обґрунтовану програму підготовки резерву кадрів у всіх галузях 

суспільної діяльності. 

По-шосте, недостатнє застосування наукових підходів, результатів 

наукових досліджень при виробленні та реалізації державної кадрової 

політики. Сфера наукового знання є дуже динамічною, тому наукове 

обґрунтування має бути постійним, невід’ємним процесом здійснення 

державного управління, зокрема у сфері кадрової політики. 

Загалом, кадрова сфера України характеризується значною сукупністю 

проблем, зумовлених як трансформаційними процесами в політиці, 

економіці, соціокультурній сфері, так і певними прорахунками у формуванні 

та реалізації державної кадрової політики за часів незалежності України, 
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недоліками у кадровій роботі органів державного управління, установ, 

організацій та підприємств різних форм власності, які набули системного 

характеру і стали гальмом у процесі забезпечення стабільного соціально-

економічного зростання, підвищення конкурентної спроможності вітчизняної 

економіки, зміцнення кадрового потенціалу країни.  

Усе це не залишає ніякого сумніву у необхідності створення справді дієвої, 

демократичної, сучасної і далекоглядної державної кадрової політики в 

Україні. 

Передусім, доцільно розробити спеціальну Національну програму 

кадрового забезпечення та заходи щодо її реалізації. Ця програма не може 

залежати тільки від поточних практичних завдань, тим більше, якщо їм 

властивий кон’юнктурний характер. Програма та її основа - політика 

кадрового забезпечення - мають бути науково обґрунтованими і враховувати 

реальний стан кадрового потенціалу країни й потреби в управлінні, фінансові 

можливості держави. Тому таку Програму необхідно розробляти на базі 

концепції державної кадрової політики, що визначає стратегію і тактику 

діяльності держави, її органів з формування, розвитку й раціонального 

використання кадрів державної служби, зокрема і трудових ресурсів країни в 

цілому.  

По-друге, державна кадрова політика має стати багаторівневою і 

охоплювати всі рівні: центральний, регіональний, місцевий (муніципальний) 

для вираження специфіки потреб і можливостей цих рівнів. Саме тому було б 

доцільно розробити державні заходи щодо кадрового забезпечення окремо 

для різних сфер діяльності, в яких визначити шляхи, механізми і фінансові 

джерела вирішення найактуальніших стратегічних завдань. 

По-третє, необхідно визначити й закріпити юридичний і соціальний 

статус систем професійної освіти, розробити законопроекти про підготовку, 

перепідготовку й підвищення кваліфікації трудових ресурсів за державним 

замовленням та за замовленням бізнес-структур, про кадрове забезпечення 

системи безперервної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення 
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кваліфікації фахівців усіх сфер. Важливо планувати потреби у професійній 

освіті, використовуючи дані сучасних соціологічних досліджень стану 

розподілу кадрів у державі. Необхідно створити необхідний інформаційний 

простір і сучасну статистичну базу даних для їх використання у практиці 

кадрового управління в Україні. 

По-четверте, у здійсненні стратегії державної кадрової політики значне 

місце належить використанню демократичних механізмів та процедур її 

реалізації. Демократичний характер кадрової політики передбачає її 

відкритість, вибірність, альтернативність, конкурси, суспільний контроль 

тощо. У той же час в останні роки в пресі, науковій літературі неодноразово 

виказувались думки про закритий, недемократичний, занадто політизований 

характер кадрових призначень, відсутність суттєвого впливу на кадрові 

процеси громадськості. Відомо, що важливі державні пости інколи є 

предметом торгу політичних партій, закулісних інтриг, платою за відданість. 

Тому однією із важливих умов позитивних змін у державній кадровій 

політиці – розвиток і зміцнення її демократичного характеру. Тобто вона 

повинна базуватися на основах сучасної демократії, яка передбачає свободу 

вибору професії, творчу конкуренцію, відкритість, проведення її тільки у 

відповідності з законами держави. 

 

3.2. Проблеми здійснення ефективної кадрової політики на 

сучасному етапі розвитку України 

 

Проведене в попередніх підрозділах дослідження та аналіз наукових 

джерел свідчить, що сьогодні кадрова політика не відповідає вимогам 

трансформаційних процесів у державі; законодавча база недосконала, тому 

не надає кадровим процесам правової обґрунтованості, урегульованості та 

захищеності, соціального забезпечення персоналу; відсутнє стратегічне 

управління щодо підготовки кадрів відповідно до потреб суспільства; кадрові 

інститути працюють не належним чином; персонал кадрових служб має 
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недостатню кваліфікацію; наявність розриву, певного професійного вакууму 

між поколіннями кадрового корпусу державного управління; недостатньо 

застосовуються наукові підходи та результати наукових досліджень при 

виробленні та реалізації державної кадрової політики.  

На думку науковців, негативними факторами в процесі відтворення й 

нарощування якісного кадрового потенціалу держави і його розвитку є: 

несприятливі соціально-економічні умови формування трудового потенціалу 

до досягнення людиною працездатного віку; проблеми соціально-

економічної захищеності працівників; недосконалість законодавства в 

соціально-трудовій сфері, нескоординованість його положень із 

господарським, міграційним, податковим, фінансово-бюджетним, цивільним 

законодавством тощо; небезпечне усталення тіньових трудових відносин; 

значний відплив економічно активного, професійно підготовленого 

населення за межі України; зруйнованість системи спадковості передачі 

трудових навичок і досвіду в багатьох галузях суспільного виробництва; 

неадекватна нинішнім умовам система державного управління у цій сфері та 

ін. [30, c. 6], а також надмірний вплив політичних процесів на апарат 

державного управління;  відсутність централізованого управління 

кадровими процесами в апараті державного управління; закостенілість  його  

методів,  бідність форм,  способів, нерозвиненість механізмів мотивації 

державних службовців до підвищення якості своєї професійної діяльності 

тощо [29, с. 149]. 

Парадоксальність сучасних кадрових процесів в Україні полягає в 

тому, що вони характеризуються наявністю дефіциту робітників сучасного 

рівня підготовки, з відповідною освітою та професійною мораллю, значним 

безробіттям і одночасно є генератором трудових ресурсів у зовнішнє 

середовище, як кваліфікованих, так і не кваліфікованих. За роки незалежності 

ліквідована радянська кадрова система, яка була досить жорсткою та 

ідеологізованою. Кадрові питання були віддані у повне розпорядження 

приватних інтересів, мали характер стихійних процесів. Однак в останні роки 
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у зв’язку зі спробами подолати кризові явища, реформувати суспільство та 

державу потреба в новій демократичній кадровій політиці стала особливо 

актуальною, що вимагає вирішення цілого комплексу проблем, основні з 

яких подано в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Проблемний комплекс кадрової політики 

Назва проблем Характеристика Шляхи вирішення 

Концептуальні Застарілість кадрового концепту 

в аспекті розуміння кадрової 

системи, кадрових процесів, ролі 

держави, невідповідність 

засадам постіндустріального 

інформаційного суспільства з 

ринковою економікою 

Налагодження моніторингу та 

системних досліджень 

кадрових процесів, створення 

галузевих та 

загальнодержавних НДІ, 

формування національного 

експертного середовища з 

кадрових питань, розвиток 

основи інформаційного 

суспільства 

Нормативно-

правові 

Відсутність цілісної нормативно-

правової бази кадрового 

забезпечення суспільства та 

держави 

Формування цілісної системи 

нормативно-правової регуляції 

кадрових процесів, кадрової 

роботи та кадрової політики 

Інституційні Відсутність або недостатня 

розвиненість інститутів та 

організацій з кадрової роботи, 

кадрової системи та кадрової 

політики, відсутність 

налагодженої системи 

соцільного партнерства 

Формування відповідних 

інститутів та організацій, 

підвищення їх інституційнійої 

спроможності, забезпечення їх 

динамічного розвитку 

Матеріально-

фінансові 

Недостатнє матеріально-

фінансове забезпечення кадрової 

роботи, управління нею 

Пріоритетне фінансування 

кадрової роботи, управління 

нею 

Технологічні Відсутність або застарілість 

кадрових технологій. 

Формування портфелю 

кадрових технологій 

Кадрові Відсутність або застарілість 

кадрів, які займаються кадровою 

роботою, кадровим управлінням, 

кадровою політикою; корупція; 

невідповідність попиту з боку 

підприємств на необхідні на 

ринку праці навички, вміння, 

знання і пропозицією системи 

освіти 

Налагодження підготовки, 

перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів, які 

займаються кадрами на 

кожному етапі кадрового 

циклу, скорочення умов для 

проявів корупції 

 

Аналіз нинішньої кадрової ситуації в системі публічної влади України 

дозволяє виділити низку проблем державної кадрової політики [114, c. 70–
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75]: 

– зменшення надмірної чисельності держслужбовців. Для цього 

вітчизняну державну службу необхідно привести у відповідність до сучасної 

моделі мобільної, адекватної сучасним викликам державної служби як 

посередника між державою та громадянами; 

– удосконалення процедури рекрутингу кадрів на державну службу як 

процесу професійної селекції кандидатів на основі діагностики їх 

професіонально-професійно-особистісної придатності. Таке осучаснення має 

базуватись, по-перше, на максимальному використанні тенденції 

«самозабезпечення» кадрами, тобто внутрішнього професійного рекрутингу; 

по-друге, на регулюванні масштабів залучення нових кадрів «зі сторони» 

шляхом зовнішнього професійного рекрутингу. 

Іншу групу проблем кадрової політики визначають В. Безрук та 

К. Петракова, на думку яких найбільш суттєво впливають на успішне 

проведення реформування сфери публічної служби в Україні наступні 

фактори: 

– політизованість кадрів, що є успадкованим стереотипом командно- 

адміністративної свідомості щодо державної кадрової політики і пов’язана з 

тим, що нинішні політичні еліти певним чином виступають спадкоємцями 

радянської номенклатури. Як наслідок, спостерігається значна залежність 

державного апарату від політичних впливів, коли зі зміною політичного 

керівництва змінюється кадровий склад в органах публічної влади, а 

визначальним фактором належності певного державного управлінця до 

політичних лідерів все ще відбувається не «за компетентністю», а «за 

посадою»; 

– низький ступінь залежності рівня професіоналізму публічних 

службовців від процесу проходження їх службової кар’єри, що, певною 

мірою, є наслідком залежності державної служби від політичної 

кон’юнктури: державну службу на сьогодні все ще розглядають не як 

служіння державі або територіальній громаді, а як сервіс для політиків, як 
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слугування, допоміжний інструмент проведення лінії конкретних людей, що 

зайняли посади внаслідок виборів; при цьому критерієм професійної 

придатності службовця при розгляді питання його призначення на посаду 

стає особиста відданість; 

– неналежна фінансова база матеріального забезпечення апарату 

органів публічного управління, різниця в розмірах заробітної плати 

публічних службовців і службовців недержавного сектора, що перешкоджає 

залученню до роботи в органах місцевого самоврядування топ-менеджерів із 

сучасною освітою та відповідним досвідом та не дозволяє залучити найбільш 

кваліфікованих фахівців на роботу в органи публічного управління, 

призводить до «перетікання» підготовлених кадрів у недержавний сектор; 

– відсутність загальноприйнятих стандартів якості у галузі навчання 

публічних службовців, низька мотивація посадових осіб до навчання, 

підвищення кваліфікації, самоосвіти, недостатній рівень компетентності і 

професіоналізму лідерів; 

– неналежна взаємодія органів влади з громадськістю, зокрема у 

наданні соціальних послуг населенню  [6, с. 142]. 

В. Прядко і М. Пірен до основних проблем, що потребують 

невідкладного вирішення в системі державної кадрової політики в сучасній 

Україні, відносять: 

– наявність у суспільстві негативних соціальних процесів, зокрема 

пов’язаних зі старінням населення; незадовільні умови праці; застарілі 

технології виробництва; відсутність прозорих процедур для професійного 

зростання; низька зарплата, що при- зводить до безробіття та міграції 

найбільш підготовлених та досвідчених фахівців з України за її межі; 

– недосконалість чинної нормативно-правової бази, яка регламентує 

державну кадрову політику, що породжує численні зловживання та тінізацію 

на сучасному ринку праці; 

– відсутність надання права молоді на обіймання посади за принципом 

«першого робочого місця»; 
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– низьку підготовку кадрових служб та неефективність кадрового 

менеджменту в центральних органах влади та органах місцевого 

самоврядування [103, с. 80]. 

Саме тому першочерговими у сфері державної служби та кадрової 

політики є завдання морального ренесансу, оскільки бюрократія та корупція 

подекуди ускладнили і навіть перекрили шляхи реалізації реформування 

сучасного українського суспільства на демократичних засадах [79, с. 84]. 

Головними принципами професійної селекції кандидата на вакантну посаду 

мають стати необхідність досягнення певного рівня наступності у роботі; 

збереження позитивного досвіду та традицій, так звана «інституціональна 

пам’ять», а також забезпечення новизни підходів до проблем, які 

вирішуються у межах заміщуваних посад. 

У процесі професійного рекрутингу кадрів на державній службі 

пріоритетним напрямом кадрової політики має стати забезпечення 

об’єктивної, неупередженої та комплексної оцінки професійно-особистісної 

придатності кожного кандидата до державної служби на основі чітко 

регламентованих у правовому відношенні правил, стандартів, процедур, 

тестів, встановлення прозорих критеріїв відповідності здібностей 

претендентів кваліфікаційним вимогам до державних посад. Причому, 

гласність рекрутингової процедури має стати обов’язковим та необхідним 

елементом успішності кадрової політики щодо не лише заміщення вакантних 

посад, а й професійної діяльності кандидатів, прийнятих на посади на 

державній службі. Іншими існуючими проблемами, подолання яких має 

стати пріоритним можемо назвати: 

– забезпечення стабільності кадрового складу. Кадровий склад 

вітчизняної державної служби характеризується нестабільністю, оскільки 

масштаби та якість оновлених кадрів державного апарату залежать від 

кон’юнктурних коливань політичного характеру. Про наявність потенційної 

нестабільності кадрового складу свідчать статистичні дані про плинність 

держслужбовців. Цей факт має стати серйозним сигналом того, що певна 
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частина наявного кадрового складу у будь-який момент готова змінити 

роботу через низький престиж державної служби, відсутність сприятливих 

умов для професійно-особистісної самореалізації, слабку соціальну 

захищеність, неадекватність умов праці тощо; 

– надрова політика щодо забезпечення стабільності персоналу 

державної служби має виходити з визнання того, що кадровий склад є 

основним, постійним, професійно підготовленим корпусом службовців, які 

сподіваються на отримання належних умов для особистих перспектив на 

державній службі. Це має підтверджуватися гарантованим службовим 

просуванням з обов’язковою нормативно-забезпеченою можливістю 

професійного зростання та самореалізації; 

– нормалізація показників структури кадрів державної служби за 

віковим та статевим показниками. Пріоритетним напрямом залишається 

залучення на державну службу молоді, створення належних умов її 

професійно-особистісного зростання. 

– забезпечення об’єктивної комплексної оцінки професіонально-

професійно-особистісних якостей державних службовців. Це завдання є 

особливим пріоритетом рекрутингової процедури, оскільки професійна 

селекція має здійснюватись виключно на основі принципів альтернативності 

та конкурсності. Недотримання цих принципів неминуче призводить до 

потрапляння на державну службу так званого людського «баласту», і, як 

наслідок, до непрофесіоналізму державних службовців. З метою 

кардинальної зміни ситуації професійного рекрутингу на державну службу 

необхідно відмовитись від застосування принципу особистої відданості 

кандидата на посаду будь-якій політичній силі; 

– забезпечення однорідності кадрового складу за рівнем професійної 

підготовки. Як вже було зазначено, дефіцит професіоналізму та 

компетентності державних службовців призводить до різкого падіння 

престижу та іміджу державної служби, незадовільних якісних показників її 

функціонування та невирішуваності гострих суспільно-соціальних проблем. 
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Однорідність кадрового складу державної служби, забезпечуючи єдині 

підходи до вирішення державних, економіко-соціальних, гуманітарних та 

інших суспільних проблем, створює міцну професійну основу для 

конституційної єдності усіх гілок влади, дозволяючи виробити спільну мову 

для міжвідомчого співробітництва;  

– забезпечення адекватних професіонально-професійно-особистісному 

потенціалу держслужбовців умов для кар’єрного просування на державній 

службі. Важливо при цьому, щоб таке просування не стало самоціллю. Саме 

тому діагностика професійно-особистісної придатності кандидатів на 

вакантні посади і має запобігти прийняттю на державну службу випадкових, 

професійно непідготовлених до державної служби людей. 

Узагальнюючи погляди провідних науковців і практиків, можемо  

окреслити наступне коло недоліків і проблем державної кадрової політики у 

сфері публічної служби: 

1. Недосконалість системи призначення на посади, просування по 

службі та ротації кадрів. Для цієї системи характерна відсутність прозорості 

при вступі на державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування, чітких кар’єрних перспектив, що в цілому підриває 

авторитет цих служб та призводить до високого рівня плинності кадрів.  

2. Недосконалість системи управління персоналом. Кадрові служби 

державних органів та органів місцевого самоврядування замість системної 

роботи з підбору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до нього, 

вирішення питань рівномірного розподілу відповідальності всередині 

апарату та підготовки посадових інструкцій, планування навчання та 

кар’єрного зростання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, здебільшого виконують технічні функції, пов’язані з 

веденням кадрової документації. Недостатніми є умови для розвитку та 

забезпечення стратегічної ролі кадрової служби в управлінні персоналом на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, а також 

аналітичне та інформаційно-технологічне супроводження процесів 
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управління персоналом. За умов наявного кількісного і якісного складу 

працівників кадрових служб досягти інших результатів досить 

проблематично. Очевидно, назріла необхідність спеціальної підготовки 

фахівців для роботи в службах управління персоналом органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування. 

3. Недосконалість системи оплати праці державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування. Середній рівень оплати їх праці 

залишається доволі низьким. Проблемою залишається й непрозорість, 

зумовлена низькою часткою посадового окладу порівняно з різними 

доплатами, розрив у заробітній платі керівників І-ІІ категорій посад та 

рядових державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 

4. Недосконалість системи професійної підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. Відповідно до нового законодавства про державну службу 

система професійного навчання має майже на 100% забезпечити державну 

службу фахівцями з вищою професійною освітою, а навчальні заклади 

системи підвищення кваліфікації - суттєво розширити свої можливості і на 

порядок збільшити кількість службовців, які пройдуть навчання у цих 

закладах.  

5. Хибною є практика прийому на посади державної служби чи 

служби в органах місцевого самоврядування з наступною їх підготовкою 

через різні види і форми навчання. Очевидно, спочатку необхідно 

забезпечити певну професійну підготовку фахівця, а потім призначати його 

на відповідну посаду. 

6. На ефективність та результативність державної служби суттєво 

впливає плинність кадрів як серйозна перешкода на шляху становлення 

професійності державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

7. Не вирішеною на сьогодні залишається проблема забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Так, незважаючи на наявність 
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численних нормативних актів, що покликані сприяти подоланню гендерної 

нерівності, статистичні дані демонструють протилежне. Хоча загальна 

кількість жінок значно перевищує кількість чоловіків серед працівників, 

керівні посади все одно залишаються прерогативою «сильної» статті. 

8. Недосконалість системи громадського та державного контролю за 

діяльністю персоналу органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, критеріїв та механізмів об’єктивної оцінки їх роботи. 

9. Надмірна політизація, як свідчить практика кадрової ситуації 

останніх років. Це відбувається тому, що досить часто з приходом до влади 

нової команди політиків добір кадрів на державну службу здійснюється не за 

принципом професійності й компетентності, а за належністю до певної партії 

або на основі особистої відданості конкретній особі.  

10. Недостатньо ефективні заходи, які здійснюються органами 

виконавчої влади щодо запобігання корупції в державному секторі. 

Ці та інші недоліки державної кадрової політики у сфері державної 

служби мають системний характер, а отже, потребують і системних рішень. 

При цьому не викликає жодного сумніву той факт, що умови просування по 

службі об’єктивуються на основі раціонального поєднання: 

– автоматизму підвищення по службі зі стажем служби, віком, 

здібностями, потенціалом та заслугами на основі об’єктивної щорічної 

оцінки; 

– підвищення в посаді з підвищенням рівня професійної 

компетентності; 

– організації поступового, послідовного, нормативного, регульованого 

службового просування з особистісно-індивідуальним планом кар’єрного 

зростання тощо. 

Організація кар’єрного просування держслужбовця автоматично має 

означати цілеспрямоване, випереджальне формування кадрового резерву на 

кар’єрне просування, сутністю якого має стати: 

‒ вивчення у перспективі масштабів відкриття вакантних посад з 



 99 

метою: службового просування, звільнення, переводу чи виходу на пенсію 

службовців; 

‒ аналіз досьє кандидатів на заміщення вивільнених вакантних посад 

для формування діючого та потенційного резерву на основі спеціально 

розроблених вимог; 

‒ підготовча робота, спрямована на пріоритетне направлення на 

навчання, проведення стажувань на керівних посадах, ротацію кадрів тощо. 

Практичне вирішення питань організації та проведення ефективної 

кадрової роботи необхідно починати з розробки та утвердження концепції 

кадрової роботи у сфері державного управління. Її значення та вагомість 

можна пояснити такими факторами: 

‒ перспективністю, оскільки кадрова робота не може бути 

фрагментарною чи короткотерміновою. Не викликає сумніву той факт, що 

вона розрахована на тривалий період і вимагає постійного розвитку 

людських ресурсів та їх раціонального використання в особливих умовах, 

якими ми вважаємо кризовий стан українського суспільства і значну 

невизначеність в процесі прийняття управлінських рішень; 

‒ необхідністю чіткого формулювання основної цілі кадрової роботи 

на перехідному етапі. Сьогодні – це один з викликів, що постали перед 

вітчизняною сферою державного управління та державною службою, 

оскільки кадрова робота зазнала корінних змін під впливом науково-

технічної, інформаційної та управлінської революцій. Йдеться про залучення 

до участі в управлінні державними справами не всього населення, а лише 

найобдарованіших, творчих особистостей, так зване «золоте ядро» нації, 

здатних і готових ефективно вирішувати всі управлінські проблеми. Саме 

тому надзвичайної актуальності набуває фінансово забезпечене державне 

замовлення на такі кадри; 

‒ кадрова робота має охопити три рівні: центральний, регіональний, 

місцевий, змінивши вектор свого розвитку. Це необхідно тому, що перехід до 

ринкових відносин та становлення незалежної Української держави висунули 
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перед українським суспільством потребу створення системи управлінських 

кадрів, які відповідають сучасним вимогам.  

Для досягнення цієї мети важливо чітко визначити такі види завдань: 

– поточні, пов’язані з вирішенням кадрових проблем у процесі 

подолання кризи українського суспільства; 

– найближчі, що пов’язуються з розвитком усіх форм господарювання 

та реформуванням державних структур, а також із становленням політичного 

плюралізму;  

– перспективні або стратегічні. Вони особливо важливі для сфери 

професійної освіти та формування майбутніх кадрів.  

Вирішення цих завдань можливе лише за умови реалізації низки 

принципових положень, які висвітлюють системні принципи сучасні 

кадрової роботи. Головними серед них є: 

– необхідність чіткого визначення стратегічних та поетапних цілей і 

завдань творчого, активного, перетворювального характеру. У зв’язку з цим, 

головним у стимулюванні кожного державного службовця має стати 

врахування його як професійних, так і особистісних інтересів. Саме це 

дозволить перетворити кожного державного службовця із «гвинтика» 

державної машини на творчу особистість, яка працює заради відродження та 

процвітання України;  

– перетворення кадрової роботи на відкриту, гуманістичну, правову 

систему дієвих та результативних заходів для вирішення кадрових питань на 

основі закону та об’єктивного оцінювання управлінських кадрів. При цьому, 

важливо не лише захистити кожного службовця від управлінського 

суб’єктивізму та свавілля, а й забезпечити йому дієвий соціальний захист 

– зміцнення соціальної бази кадрової роботи, оскільки вона має 

виражати інтереси всіх державних службовців; 

– визнання професіонально-професійно-особистісних інтересів 

державного службовця найвищим пріоритетом у вирішенні кадрових питань 

на державній службі. Саме тому очевидно, що орган державної влади не 
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повинен «пришпилювати» державного службовця до певної посади, 

обмежуючи тим самим його право найповнішої реалізації своїх 

професіональних очікувань, професійних та особистісних здібностей; 

– надання державній кадровій роботі статусу децентралізованої, 

багатосуб’єктної та багаторівневої діяльності. Очевидно, що при цьому 

необхідно зберегти низку загальних позицій, які надають кадровій роботі 

системності та комплексності, зокрема: спільність мети, принципів, 

критеріїв, стандартів. У зв’язку з цим, важливо зберегти призначення та 

виборність кадрів, оптимальне поєднання досвідчених та молодих 

службовців, забезпечивши участь колективів службовців у процесі 

вирішення кадрових питань на всіх етапах, тобто від формування резерву, 

висування кандидатів на посаду, переведення на іншу посаду аж до 

звільнення з посади. Це можливо зробити шляхом реального використання 

дієвого механізму соціального лідерства, яке передбачає перетворення 

демократичного вирішення кадрових питань на елемент самоорганізації, 

саморегулювання кожного колективу державних службовців; 

– урахування як суспільних потреб кадрового забезпечення реалізації 

певних функцій апарату, так і об’єктивної, комплексної оцінки кандидатів 

щодо їх відповідності посаді, рівня професійної підготовки і кваліфікації у 

процесі вибору технологій, механізмів, форм і методів вирішення кадрових 

питань. Важливо при цьому забезпечити професійне просування і службове 

зростання державного службовця на основі використання результатів 

об’єктивного щорічного оцінювання, підвищення професійного рівня та 

накопичення досвіду; 

– необхідність детальної теоретичної розробки: сучасних 

управлінських моделей відповідно до типу посади та рівня управлінської 

діяльності; нового класифікатора посад з визначенням комплексної системи 

критеріїв оцінки службовців в залежності від рівня та типу діяльності; 

методики активного впровадження рекомендацій професіології як нової 

наукової галузі у сфері кадрової діяльності на державній службі; 
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– визначення шляхів та форм подальшої суттєвої перебудови системи 

спеціальної професійної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

всіх кадрів сфери державного управління з метою надання їй статусу 

безперервного та випереджального процесу. 

Необхідно зазначити, що в нинішніх умовах актуальною постає 

потреба вироблення та здійснення сучасної кадрової роботи, а, отже, й нової 

системи роботи з кадрами, професійно задіяними у сфері державного 

управління. Її цілі та принципи можуть не лише стати мобілізуючою і 

організуючою силою координації взаємодії для вирішення кадрових питань, а 

й формувати, розвивати, раціонально використовувати кадровий потенціал 

персоналу державної служби, не підмінюючи, при цьому, кадрову роботу та 

не здійснюючи на неї авторитарний тиск. 

 

3.3. Перспективи та шляхи вдосконалення кадрової політики в 

системі публічного управління України 

 

Сучасна українська реальність є наочним свідченням довготривалих 

системних потрясінь, причиною яких є управлінська криза. Її головним 

наслідком стало порушення зв’язків людини із соціальним світом. 

Характерними ознаками цього деструктивного процесу є: втрата державою 

керованості суспільними справами і процесами; неефективне використання 

грошей платників податків; зниження якості надаваних населенню послуг; 

посилення бюрократизму при прийнятті рішень; зниження довіри з боку 

споживачів державних послуг до органів державної влади; прояви 

дисфункціональності в управлінні тощо. До того ж, за даними експертних 

оцінок, за останні 10-12 років прямі та непрямі суспільні втрати, зумовлені 

передусім неефективністю системи управління в Україні, становлять близько 

400 млрд дол. США. Саме це зумовлює необхідність активізації людського 

фактора у сфері державного управління.  

Проведене дослідження свідчить, що подальший розвиток служби в 
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органах публічної влади України є можливим лише на засадах реалізації 

системного та комплексного підходу, що обумовлює необхідність розробки 

Концепції законодавчого забезпечення розвитку служби в органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, неуклінного дотримання Закону 

України «Про державну службу», а в перспективі – ухвалення нової редакції 

Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» [121].  

Після президентських виборів 2019 р. надзвичайно актуальною є 

розробка та прийняття нової державної цільової програми щодо формування 

та реалізації державної кадрової політики, необхідні нормативно-правові 

акти для її забезпечення; посилити державний контроль за дотриманням 

стандартів щодо охорони та умов праці; створити профілі професійної 

компетентності посад державної служби; запровадити ефективну систему 

формування державного замовлення на підготовку кваліфікованих 

робітничих кадрів та фахівців з вищою освітою для задоволення потреб 

ринку праці; впровадити систему наставництва; здійснити заходи, спрямовані 

на формування корпоративної культури; розробити заходи щодо 

недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту 

інтересів у разі його виникнення; удосконалити механізми детінізації ринку 

праці [108]. Також необхідно розроблення та затвердження на регіональному 

та галузевому рівнях програм реалізації державної кадрової політики та 

впровадження електронного урядування, що повинно полегшити та 

прискорити взаємодію між собою гілок влади, роботу з населенням.  

Формування  державної кадрової політики повито бути орієнтовано   на 

розв’язання визначених у попередньому підрозділі проблем у сфері кадрової 

політики та ліквідація існуючих прогалин у чотирьох основних напрямках: 

– по-перше, це невідповідність державної кадрової політики вимогам 

трансформаційних процесів у державі. Значна частина наявного кадрового 

корпусу державного управління та місцевого самоврядування не готова до 

роботи в умовах сьогодення і на перспективу; 
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– по-друге, це недосконалість законодавчої бази, яка не надає процесам 

управління персоналом правової обґрунтованості, врегульованості та 

захищеності, не враховує європейські стандарти в кадровій сфері; 

– по-третє, це відсутність стратегічного спрямування щодо підготовки 

персоналу відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане 

здійснення прогнозування, планування, постійне оцінювання ситуації з 

персоналом у країні; 

– по-четверте, це невпорядкованість, слабка функціональна 

визначеність структур по роботі з персоналом, недостатня кваліфікація 

персоналу кадрових служб, що веде до неефективності, неузгодженості 

підходів у кадровому менеджменті на всіх рівнях. Такий стан заважає 

активній професіоналізації багатьох видів економічної діяльності, 

професійній самореалізації людей практично в усіх сферах суспільного 

виробництва. Державна кадрова політика повинна спиратися на потужну 

систему по роботі з персоналом, сучасні технології з управління персоналом. 

Як зазначено в аналітичній записці Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України «Щодо кадрового 

забезпечення місцевої влади в контексті впровадження адміністративної 

реформи», основними чинниками та факторами реформування системи 

публічної влади є [101]: 

‒ низька якість послуг, що зумовлено відсутністю чіткого переліку та 

розподілу управлінських функцій між органами місцевого самоврядування та 

структурами виконавчої влади на місцевому рівні; незначними обсягами 

бюджетного фінансування державою делегованих повноважень органам 

місцевого самоврядування на забезпечення послуг у соціальній сфері (освіта, 

охорона здоров’я, культура тощо); 

‒ велика кількість територіальних громад тягне за собою створення 

громіздкого штату службовців, який не в змозі ефективно працювати та 

комплексно вирішувати нагальні проблеми через незбалансованість 

фінансових механізмів забезпечення самостійності місцевих громад. Частка 
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видатків місцевих бюджетів, спрямованих на реалізацію повноважень органів 

місцевого самоврядування з надання власне муніципальних послуг 

(благоустрій, утримання і розвиток інфраструктури, транспортне 

забезпечення), у 2011 р. склала лише 9,6 % від усіх видатків місцевих 

бюджетів, та є найменшою серед країн Європи; 

‒ низький рівень безпосередньої участі населення у вирішенні питань 

місцевого значення та реалізації права на контролюючі дії за належним 

виконанням посадових повноважень службовцями органів місцевої влади. 

Головні причини: нерозвиненість інститутів прямої демократії через 

застарілість правової бази (Закон України «Про всеукраїнський та місцеві 

референдуми» від 03.07.1991 р., Постанова Верховної Ради України «Про 

затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання 

в Україні» від 17.12.1993 р.) та низький рівень політичної культури 

суспільства; 

‒ недосконалість нормативно-правового забезпечення системи 

організації місцевої влади. Зокрема, відсутність у законодавчих актах чітких 

механізмів реалізації повноважень місцевими державними адміністраціями, 

органами місцевого самоврядування, неврегульованість статусу посадовців 

органів місцевого самоврядування, зумовлюють необхідність оновлення 

законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». З метою стимулювання громадської участі, вимогою часу є 

прийняття законів «Про місцевий референдум», «Про місцеві ініціативи та 

збори громадян» та ін.;  

‒ високий рівень забюрократизованості та корупції в органах місцевої 

влади. Результати загальнонаціональних соціологічних досліджень 2007, 

2008, 2009, 2011 та 2012 рр. засвідчили зростання рівня хабарництва у 

сферах, пов’язаних із діяльністю місцевої влади. Зокрема, зростання випадків 

хабарництва протягом 4 років було зафіксоване у наступних сферах: 

отримання державного житла (з 16 до 29,5 %), влаштування на роботу до 
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державної установи (з 10,4 до 15,3 %), оформлення права власності на землю 

(з 7,1 до 9,9 %), та на об’єкти нерухомості (з 8,8 до 11,6 %); 

‒ низький престиж служби в органах місцевого самоврядування, 

місцевих органах виконавчої влади, пов’язаний із низьким рівнем 

соціального захисту працівників зазначеної сфери, недосконалістю системи 

оплати праці (відсутність зв’язку посадового окладу з рівнем кваліфікації, 

професійною підготовкою, відсутність прозорої системи преміювання, 

розрив у заробітній платі керівників І-ІІ категорій посад державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування) [99]. 

Нині управління суспільними процесами потребує обов’язкового 

звернення до індивідуального світу особистості державного службовця, в 

якому зміст суспільних процесів розкривається в особистісному 

індивідуально-неповторному сенсі. Саме тому визнання людської гідності та 

поваги до особистості кожного підлеглого службовця має стати основою 

ефективної міжособистісної взаємодії у форматі «суб’єкт управління – об’єкт 

управління» у процесі управління людськими ресурсами на державній 

службі. 

Пріоритетними напрямами у сфері вітчизняного державного 

управління та в системі державної служби мають стати такі: 

– оновлення нормативно-правових актів про засади державної кадрової 

політики, розроблення державної цільової програми; 

– розроблення професійних стандартів, Національної рамки 

кваліфікації; 

– державне фінансування цільових науково-практичних досліджень у 

сфері розвитку людського потенціалу держави; 

– розроблення механізмів прогнозування, планування, постійного 

моніторингу кадрових потреб у країні; 

– налагодження дієвого соціального діалогу в тристоронньому 

контакті «державне замовлення на підготовку робітників професійно-

кваліфікаційного рівня – навчальні заклади – представники бізнесу»; 
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– розроблення механізмів залучення висококваліфікованих фахівців до 

формування та реалізації державної кадрової політики; 

– відновлення профорієнтаційної роботи серед молоді; 

– підвищення престижу робітничих професій; 

– державне регулювання програм перепідготовки та навчання 

протягом життя; 

– формування кадрів нової генерації з урахуванням соціального 

прогресу; 

– розроблення механізму підтвердження кваліфікацій і національних 

дипломів на міжнародному рівні; 

– формування мотивації у населення до активізації поведінки на ринку 

праці, набуття професій та кваліфікацій відповідно до потреб ринку праці; 

– розроблення дієвого механізму правового та соціального захисту 

працівників як приватного, так і державного сектора; 

– розроблення програм державної підтримки роботодавців до вчасного 

поновлення професіоналізму працівників через систему надання пільг і 

преференцій, що позитивно впливатиме на конкурентоспроможність 

вітчизняних товарів і послуг; 

– розроблення програм стимулювання роботодавців до прийому на 

перше робоче місце молодих фахівців відповідно до одержаної ними 

професії; 

– упровадження дієвого контролю за працевлаштуванням випускників 

навчальних закладів усіх рівнів, які навчалися за державним замовленням; 

– розроблення дієвих механізмів забезпечення зростання легальної 

зайнятості населення; 

– удосконалення механізму та порядку надання довгострокових 

низьковідсоткових кредитів для здобуття вищої або професійної освіти; 

– розроблення програм фінансування навчальних закладів щодо 

закупівлі новітньої техніки, підвищення кваліфікації науково-викладацького 

складу; 
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– підготовка державних програм щодо створення належних умов для 

нарощування освітнього потенціалу України, забезпечення доступу 

талановитої молоді до нових знань незалежно від місця проживання, 

майнового та фінансового стану [98, с. 170]. 

Принципово важливим в сучасних умоваж є модернізація 

функціонування Української держави та наближення державної машини до 

громадян (а не навпаки). Сучасна українська реальність є наочним 

свідченням довготривалих системних потрясінь, причиною яких є 

управлінська криза. Її головним наслідком став деструктивний процес 

порушення зв’язків людини із соціальним світом, характерними ознаками 

якого є: втрата державою керованості суспільними справами і процесами; 

неефективне використання грошей платників податків; зниження якості 

надаваних населенню державних послуг і, як результат, зниження довіри 

громадян не лише до органів державної влади, а й до держави, в цілому; 

посилення бюрократизму та корупції у діяльності органів державної влади; 

прояви дизфункціональності в управлінні; підміна професіоналізму 

управлінських кадрів політичною лояльністю, уходництвом, 

підлабузництвом тощо.  

Ми вважаємо, що модернізація Української держави є на часі. Причому 

вона необхідна перш за все для [74, c. 130–133; 77, c. 310–315]: 

1) подолання політичної заангажованості як в діяльності державних 

службовців, керівної ланки, особливо, так і у функціонуванні органів 

державної влади. Метою такого подолання має стати реальна деполітизація 

вітчизняної сфери державного управління та політична незаангажованість 

(нейтральність) системи державної служби як запорука неможливості 

необґрунтованих і невиправданих багатотисячних ротацій державних 

службовців після чергової президентської кампанії;  

2) відмови від принципу «посада на державній службі як здобич», що 

дозволяє чиновнику на посаді вирішувати усі державні справи крізь призму 

задоволення перш за все власних інтересів, до принципу «посада на 
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державній службі як професійна заслуга», за якого єдиними критеріями 

зайняття посади будь-якого ієрархічного рівня на державній службі стануть 

професійність та професіоналізм особи, яка на неї претендує;  

3) перетворення морального аспекту служіння на державній службі на 

імператив професійної діяльності на державній службі та функціонування 

органів державної влади з метою переведення їхнього спрямування з 

обслуговування держави та апарату управління на удосконалення якісних 

характеристик соціального буття громадян;  

4) формування атмосфери соціальної згоди та соціального партнерства 

й співробітництва з метою як гармонізації взаємовідносин у форматі 

«держава – суспільство – особистість», що забезпечить умови для 

саморозвитку і самореалізації особистісного потенціалу кожного 

громадянина, так і реального переведення громадян України із статусу 

споживачів державних послуг у статус рівноправних партнерів держави і, 

отже, державних службовців;  

5) обов’язковості переведення у практичну площину процесу 

проектування результатів адаптації зарубіжного досвіду в діяльність 

державних адміністрацій усіх рівнів з метою удосконалення якісних 

показників життя та добробуту пересічних українців. Причому адаптація 

зарубіжного досвіду у сферу державного управління та систему державної 

служби України має здійснюватись крізь призму національних та державних 

інтересів. Ми переконані, що ефективність та результативність адаптації 

зарубіжного досвіду у сферу державного управління безпосередньо залежить 

від бажання, готовності, умінь державних службовців екстраполювати 

результати своєї діяльності на удосконалення якісних показників соціального 

буття пересічних українців. 

Існуюча практика запозичення зарубіжного досвіду у сферу 

державного управління як перманентного, на жаль, часто політично 

заангажованого і дзеркального процесу, яким не передбачається ані його 

впровадження, ані отримання конкретних позитивних результатів та зрушень 
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у діяльності держслужбовців та функціонуванні органів державної влади, має 

поступитися місцем його дієвій адаптації з метою реального удосконалення 

діяльності та результатів функціонування органів державної влади усіх 

рівнів, і, як наслідок, поліпшення соціального буття усіх українців; 

6) відновлення довіри українців як до органів державної влади усіх 

рівнів, так і до Української держави, в цілому. 

Пріоритетними завданнями формування і реалізації нової державної 

кадрової політики є:  

– підготовка і прийняття державної цільової програми на основі 

оновлених нормативно-правових актів про засади державної кадрової 

політики, зокрема «Кодексу законів про працю України», прийняття Закону 

України «Про Національну систему кваліфікацій»; 

– розроблення механізмів залучення висококваліфікованих фахівців до 

сфери управлінської діяльності в державі; 

– розроблення професійних стандартів; механізмів оцінки та 

підтвердження кваліфікацій і компетенцій, перепідготовки та навчання 

протягом життя;  

– реформування системи органів у сфері підтвердження кваліфікацій; 

– реформування системи фінансування управління освітою та наукою, 

Національної системи кваліфікацій;  

– відновлення технології ротації кадрів з урахуванням компетентностей 

відповідних команд, реальних ресурсів і доступних технологій їх реалізації;  

– формування дієвого резерву кадрів в усіх галузях виробництва і 

сферах соціально-економічної діяльності на засадах гарантій держави з 

цільової підготовки, перепідготовки, навчання і атестації протягом життя; 

– посилення державної уваги до моральних якостей осіб, а також 

контролю за проявами корупції, вдосконалення процедур дисциплінарного 

провадження і розвиток системи апеляційних механізмів; 

– відновлення державного регулювання профорієнтаційної роботи 

серед молоді на засадах залучення новоутворених служб управління 
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персоналом та інститутів, що мають державні повноваження, для організації 

роботи з кадрами, підвищення престижу робітничих професій; 

– державна підтримка цільових науково-практичних досліджень у 

сфері розвитку людського потенціалу держави; 

– запровадження державних механізмів стимулювання пріоритетних 

напрямів розвитку кадрового потенціалу через систему надання пільг і 

преференцій. 

Головний наголос в оновленні державних інститутів має бути зроблено 

на осучасненні та удосконаленні управління людськими ресурсами у сфері 

державного управління та в системі державної служби. Без вирішення цієї 

проблеми запровадження норм та цінностей демократії як основних підвалин 

подальшого державного розвитку і реального формування повноцінного 

громадянського суспільства в Україні буде або взагалі неможливим, або 

може стати фіктивним прикриттям для сумнівних за змістом та 

спрямуванням суспільних процесів. Це може призвести як до деморалізації 

суспільних відносин та формального підходу державних службовців до своєї 

професійної діяльності та низького рівня якості надання державних послуг 

громадянам, так і до підриву авторитету державної влади в українському 

суспільстві. 

На нашу думку, першочерговими кроками в цьому напрямку мають 

стати: 

Постановка на національному рівні питання про необхідність розробки 

нової парадигми управлінської теорії, продиктованої сьогоденням державної 

служби та державного управління, підґрунтям якої має стати пріоритетне 

врахування у її змісті:  

– по-перше, службовця як головного суб’єкта сфери державного 

управління і як неповторної творчої особистості з величезним потенціалом 

саморозвитку та самореалізації;  

– по-друге, професіоналізму державного службовця як професійно-

особистісного «розгортання» його кар’єрної «траєкторії» у процесі 
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професійної діяльності на державній службі;  

– по-третє, оновлення понятійного апарату сфери державного 

управління із обов’язковим запровадженням у понятійний обіг як науки, так і 

практики державного управління низки сучасних понять: «управлінська 

антропологія»; «людина адміністративна» – для характеристики особистості 

сучасного службовця як соціального типу з урахуванням об’єктивно-

неминучого поєднання у ній двох спеціальних типів людини, а саме: 

«людини, яка керує своєю діяльністю» (homo regens) і «людини, яка керує 

собою» (homo villicus); «людські ресурси»; «оцінювання людських ресурсів»; 

«управління людськими ресурсами»; «інтерактивний менеджмент»; 

«адміністративний менеджмент»; «ділове підтримуюче спілкування»; 

«міжособистісна комунікативна взаємодія».  

Очевидно, що розробка нової парадигми управлінської теорії вимагає 

подолання певної психологічної упередженості та остраху державних 

службовців, перш за все керівників щодо доцільності її запровадження [74; 

75, c. 12]. 

Перетворення сучасної державної служби в Україні на 

високоінтелектуальний духовно-культурний соціальний інститут, у якому 

особистість державного службовця має бути визнана основним суб’єктом. 

Такий підхід неминуче і обов’язково забезпечить стабілізацію апарату 

органів державної влади на основі: 

– по-перше, підвищення професіоналізму й компетентності державних 

службовців;  

– по-друге, безперервного удосконалення ними професійної 

майстерності та набуття соціально значимих сучасних рис;  

– по-третє, об’єктивного стимулювання ефективності й 

результативності управлінської праці у сфері державного управління;  

– по-четверте, посилення морально-етичної складової професійної 

діяльності чиновників усіх ієрархічних рівнів [104].  

Демократизація професійної діяльності на державній службі як 
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процес перетворення кожного державного службовця з об’єкта на суб’єкт 

професійної діяльності у контексті служіння не лише державі, а й народу. 

Це, по-перше, сприятиме формуванню сучасного іміджу державного 

службовця насамперед як творчої особистості з яскраво вираженими 

ціннісними якостями; по-друге, актуалізує обов’язкову пріоритетність 

перетворення кадрів організації як соціальної мікросистеми на найбільшу 

цінність – людські ресурси; по-третє, надасть нового імпульсу процесу 

демократизації держави.  

Очевидно, що особистісний підхід до чиновника додасть необхідної 

«випереджальності» усій вітчизняній сфері державного управління, суть якої 

полягає у сучасній переорієнтації підходу до державного службовця з метою 

унеможливлення будь-якого приниження його гідності як особистості; 

чіткіше окреслить його особистісний потенціал для максимального 

використання задля досягнення цілей як організації, так і особистісного 

зростання; актуалізує необхідність урахування розмаїття особистісно-

творчих проявів людини адміністративної у соціальному вимірі її 

професійної діяльності на державній службі [51; 105Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].  

Запровадження у практику державного управління теорії «нової» 

динамічної організації та концепції «організаційного гуманізму», в основу 

яких покладено положення про необхідність створення належних умов для 

змістовної творчої професійної діяльності державного службовця, яка займає 

в його житті й системі цінностей центральне місце. Такий підхід є важливим 

перш за все тому, що в умовах реформування сфери державного управління 

увага має акцентуватись на проблемі удосконалення внутрішньо 

організаційних відносин. Її основою має стати кардинальна трансформація 

поглядів теоретиків-науковців та практиків управління на сучасну 

організацію як на активну соціальну мікросистему, здатну протистояти 

викликам сьогодення, оскільки статична організація все менше проявляє 

здатність адекватно реагувати на реалії сучасності. Підхід до організації як 
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до активної соціальної системи обов’язково сприятиме об’єктивації 

соціально значущих якісних змін не лише у міжособистісній взаємодії у 

форматі «суб’єкт управління – об’єкт управління» (удосконалення 

субординаційних та реординаційних відносин), а й у процесі становлення 

колективу службовців як команди однодумців.  

Нейтралізація негативного впливу людського фактора у процесі 

управління людськими ресурсами та їх оцінювання у сфері державного 

управління. Для цього обов’язковим є врахування здатності людини 

пред’являти системі управління ту модель поведінки, яка найбільше 

відповідає її інтересам. З огляду на це, головною проблемою постає проблема 

узгодження інтересів суб’єкта управління як керуючої системи та об’єкта 

управління як керованої системи у процесі управління людськими ресурсами. 

Ця проблема є надзвичайно важливою у сьогоднішніх умовах 

функціонування сфери державного управління, оскільки у разі розбіжності 

інтересів сторін підлеглий службовець як «людина керована» може 

пред’являти керуючій системі одну, «видиму» модель поведінки, а фактично 

діяти за правилами іншої. Така розбіжність інтересів є суттєвим людським 

фактором, який характеризує не просто суб’єкт управління чи об’єкт 

управління як елемент соціальної системи, а й їхню взаємодію у процесі 

здійснення професійної діяльності на державній службі [75, c. 14].  

У зв’язку з цим, необхідно нині вести мову про обов’язковість 

подолання у:  

1) поведінці керівників таких негативних проявів, як: бюрократичне 

чванство, проявом якого є надмірна зверхність керівника щодо підлеглих 

службовців та адміністративне боягузтво, яке, будучи своєрідною зворотною 

стороною бюрократичного чванства, проявляється у неготовності керівника 

взяти на себе повну відповідальність за прийняття рішень, повному 

запереченні ініціативи підлеглих, у «підгинанні колінець» у ситуаціях 

обов’язкового реагування на критику вищестоящого керівництва;  

2) поведінці підлеглих таких негативних проявів, як «адміністративний 
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трепет» перед керівництвом [76, c. 47].  

Визнання взаємовідносин керівника з підлеглими державними 

службовцями особливою сферою управлінських відносин, спричинених не 

лише об’єктивними, а й суб’єктивними факторами. У сфері державного 

управління актуальною має бути офіційно визнана проблема активізації 

творчих сил кожної особистості державного службовця з метою 

максимального використання людського фактора як головного ресурсу в 

управлінні. Це – проблема сьогодення, від успішності вирішення якої 

залежить конкурентоспроможність вітчизняної сфери державного управління 

та ефективність реформування інституту державної служби.  

Глибинним недоліком у діяльності державних службовців ми вважаємо 

саме відсутність у них здатності та готовності до постійного саморозвитку і 

самовдосконалення. Це надзвичайно важливо сьогодні, оскільки невміння 

службовця усувати власні недоліки і працювати над своїм професійно-

особистісним зростанням не лише перетворює його ділове життя в рутину, а 

й спричинює прояви демотивації, професійного вигорання, резиґнації, 

внутрішньої еміграції тощо. Особливого значення набуває, у зв’язку з цим, 

вивчення державного службовця - суб’єкта управління - як особистості з 

властивими їй характерними рисами: вільного саморозвитку та 

самореалізації особистісного потенціалу. 

Перетворення сучасної інтегральної управлінської культури на 

обов’язкове поєднання трьох типів культур: адміністративно-командної; 

інформаційно-аналітичної; соціально-орієнтованої. Ця проблема набуває 

особливої значущості для процесу сучасного управління людськими 

ресурсами, оскільки у сфері державного управління все ще актуальною 

залишається проблема «усунення» компетентних державних службовців за 

допомогою психологічних прийомів впливу керівника на особистість 

співробітників, що дістав наукову назву термінаторного менеджменту, або 

руйнівного управління [2; 4]. 

Закріплення інноваційного духу у професійній підготовці керівників до 
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здійснення управлінської діяльності шляхом обов’язкової систематизації 

сучасних, інноваційних, дієвих управлінських знань. Основною складовою 

таких знань має стати людинознавство як комплекс дисциплін про «людину 

адміністративну» та її професійно-особистісну діяльність на державній 

службі. При цьому важливою постає проблема безперервності професійної 

підготовки керівника до здійснення ним управлінської діяльності у процесі 

керівництва колективом підлеглих службовців. 

Суттєве переосмислення щорічного оцінювання людських ресурсів у 

сфері державного управління. Пріоритетною має бути визнана філософія, 

спрямована на обов’язковий перехід від логіки винесення формального 

судження про відповідність оцінюваного службовця займаній ним посаді до 

сучасної логіки діагностування рівня його професіоналізму й реалізації 

творчого потенціалу з об’єктивним впливом на подальше кар’єрно-

особистісне зростання. Саме тому надзвичайної актуальності набуває 

проблема напрацювання нових підходів до вирішення практичних завдань 

оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління з метою 

активізації процесу осучаснення оцінювальної процедури. Причому 

акмеологічний підхід до оцінювання людських ресурсів має стати стрижнем 

оцінювальних технологій та процедур.  

Спрямування підходу до оцінювання державних службовців як до 

основної кадрової технології системи управління людськими ресурсами. 

Автоматично це актуалізує проблему обов’язковості досягнення таких цілей: 

визнання позитивних професійних рис оцінюваного службовця; адекватне 

кадрове реагування як на результати оцінювання, так і на сподівання самого 

державного службовця стосовно його професійного потенціалу, кар’єрного 

зростання, подальшого професійного навчання, мотивації досягнень; 

сприяння кращому управлінню професійною кар’єрою кожного службовця; 

виявлення та вирішення проблем, пов’язаних з розвитком організації як 

соціальної динамічної мікросистеми; оцінювання ефективності та дієвості 

поточної управлінської діяльності з метою визначення конкретних заходів 
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щодо її вдосконалення; попередження управлінських проблем та їх 

вирішення; поліпшення якості функціонування всієї державної служби як 

ефективної системи надання сучасних державних послуг громадянам 

України.  

Запровадження на усіх ієрархічних рівнях об’єктивного, 

неупередженого, незаформалізованого комплексного підходу до оцінювання 

людських ресурсів, що дозволить визнати його процесом:  

– систематичним безперервного, послідовного професіонального 

удосконалення, професійної освіти та особистісного розвитку кожного 

оцінюваного службовця;  

– ретроспективно-перспективного професійно-особистісного 

«розгортання» оцінюваного службовця крізь призму результатів діяльності за 

звітний період;  

– безперервної взаємодії та взаємовпливів двох, притаманних кожному 

державному службовцю, неподільних соціально-особистісних складових:  

а) професійності-професіональності, проявами яких є ділова 

результативність та професійна продуктивність;  

б) творчого потенціалу і професійної успішності, вимірюваних за 

допомогою критерію персональної ефективності.  

Застосування сучасних критеріїв оцінювання для діагностування рівня 

професіоналізму та компетентності оцінюваного службовця крізь призму 

його особистісно-професійного «розгортання» у звітному періоді. Ми 

вважаємо, що існуюча практика зведення щорічного оцінювання до оцінки 

його відповідності/невідповідності оцінюваного службовця займаній посаді 

ставить під сумнів не лише доцільність, а й глибинну сутність процесу 

сучасного оцінювання людських ресурсів сфери державного управління. 

Саме тому критеріями сучасного об’єктивного оцінювання кожного 

державного службовця, причому незалежно від посади та рангу, мають стати:  

– ділова результативність як мірило досягнення державним 

службовцем соціально значущих показників у професійній діяльності;  
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– професійна продуктивність, тобто якісна характеристика професійної 

діяльності оцінюваного службовця за звітний період;  

– персональна ефективність як критерій визначення рівня досягнення 

оцінюваним власних цілей особистісно-творчого самоутвердження, само-

розвитку, самовдосконалення у траєкторії кар’єрного розвитку. 

Посилення перспективного спрямування щорічного оцінювання з метою 

надання оцінюваному державному службовцю шансу для подальшого 

творчого особистісно-професійного розвитку та зростання. У зв’язку з цим, 

ми вважаємо за доцільне запропонувати таку інтерпретацію заключних 

щорічних оцінок, що мають стати, на нашу думку, сучасними інтегральними 

оцінками-характеристиками оцінюваних службовців: «Високоефективний 

службовець»; «Ефективний службовець»; «Службовець, що професійно 

розвивається»; «Службовець, діяльність якого потребує значного 

поліпшення»; «Неефективний службовець». Причому логічність 

запровадження незадовільної оцінки, на наш погляд, пояснюється, по-перше, 

складністю цілей та завдань вітчизняної сфери державного управління у ХХІ 

ст.; по-друге, сучасними вимогами до державного службовця, які висуває 

перед ним державна служба як професійна діяльність на користь суспільства. 

Удосконалення не лише відносин субординації з метою позбавлення їх 

від надмірної бюрократизації, а й світоглядного рівня субординації, 

спрямоване на мінімізацію негативного впливу мислення керівників, 

зорієнтованого як на вирішення практичних завдань, так і на міжособистісні 

відносини з підлеглими державними службовцями. 

Важливим при цьому є врахування у процесі службової субординації в 

організаційній структурі реординаційних відносин, сутність яких полягає у 

тому, що активна роль впливу на суб’єкт управління належить нижчестоящій 

інстанції, тобто об’єкту управління. Причому необхідно розрізняти два види 

таких відносин:  

 – ініціативні реординаційні відносини, проявом яких є позитивний 

відгук підлеглих на діяльність керівника і, як результат, висування ними 
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різноманітних пропозицій та ініціатив з метою удосконалення професійної 

діяльності; 

 – реактивні реординаційні відносини, сутність яких полягає у 

негативній реакції підлеглих співробітників на певні дії чи на всю діяльність 

керівника. 

Удосконалення, одночасно з субординаційними та реординаційними 

відносинами, функціональних управлінських відносин, які зобов’язують 

вищестояще керівництво, не втручаючись надмірно у справи нижчестоящих 

підрозділів, коли мова йде про спеціальні питання їхньої поточної діяльності, 

здійснювати контроль за станом загального положення справ. Саме тому у 

таких відносинах доцільно розмежовувати:  

– «відповідальність за керівництво» у таких видах керівної діяльності: 

відбір кадрів, постановка цілей, інформування підлеглих державних 

службовців про загальний стан справ та про завдання, реакція на надзвичайні 

події, координація діяльності співробітників;  

– «відповідальність за діяльність», яка зобов’язує співробітників до: 

самостійних дій та прийняття рішень у межах своєї компетенції; 

інформування керівництва щодо надзвичайних ситуацій та щодо загального 

положення справ у своєму підрозділі; інформування колег про важливі для 

їхньої діяльності події, що відбуваються у колективі. 

– Доповнення функціональних управлінських відносин, заснованих на 

спеціалізації сфер керівної та виконавської діяльності, відносинами: 

 – кооперації, тобто горизонтальними відносинами між співробітниками 

одного підрозділу; 

 – координації як процесу не лише здійснення керівником керівного 

впливу на відносини кооперації, а й управління ними. 
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Удосконалення відносин дисципліни та відповідальності з метою 

запобігання дезорганізації службових відносин. 

Поліпшення внутрішнього соціального середовища в мікросистемі 

колективу співробітників, основою якого є конструктивний мікроклімат. 

Демонстрація керівником у керівній діяльності реального 

управлінського лідерства, заснованого на обов’язковому поєднанні 

авторитету займаної ним посади з авторитетом його особистості, з метою 

удосконалення якісних показників здійснюваної ним вертикальної й 

горизонтальної взаємодії. 

Таким чином, відмова у сфері публічного управління та в системі 

державної служби України від системоцентричного підходу на користь 

людиноцентричного стає об’єктивною реальністю, яка: 

– необхідна, перш за все, для керівника як організатора колективної 

діяльності підлеглих співробітників; 

– характеризує керівну діяльність не лише як науку управління, а й 

мистецтво управління; 

– набуває першочергової значимості та вагомості для поліпшення 

міжособистісних взаємовідносин у форматі «суб’єкт управління – об’єкт 

управління»; 

– надає управлінській вертикалі з традиційною обов’язковістю 

відносин підлеглості характеру взаємозацікавленого соціального партнерства 

у межах організації адміністративного типу; 

– передбачає реалізацію й актуалізацію особистістю кожного 

співробітника свого творчого професійно-особистісного потенціалу; 

– гуманізує, тобто олюднює субординаційні ієрархічні відносини. Це 

сприяє, по-перше, активізації особистісного потенціалу кожного державного 

службовця, по-друге, підтриманню інституційної пам’яті та корпоративізму 

між усіма співробітниками; 

– акцентує увагу на значимості «пересічного» державного службовця 

як неповторної особистості; 
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– характеризує рівень комфортності/некомфортності підлеглого 

чиновника у соціальному просторі органу державної влади як соціальної 

мікросистеми; 

– забезпечує пошук найраціональніших форм та методів керівної 

діяльності, від застосування яких залежить ефективність та результативність 

не лише кожного органу державної влади, кожного державного службовця, 

державної служби, а й Української держави на сучасному етапі її 

модернізації.  

Таким чином, проведене дослідження кадрової політики та кадрової 

роботи в системі публічної влади свідчить про те, що кадрова робота має 

стати постійним пріоритетом вітчизняної сфери державного управління та 

державної служби. При цьому необхідно визнати, що її метою є безперервне 

професіонально-професійно-особистісне удосконалення державних 

службовців. Також основою сучасної кадрової політики у сфері державного 

управління має стати усвідомлення й розуміння того, що заміщення кожної 

вакантної посади на державній службі має ґрунтуватися на відповідності 

професіонально-професійно-психологічної придатності кандидата 

встановленим вимогам до посади, а не кумівство, непотизм, партійна, 

персональна, кланова тощо лояльність, як це мало місце за попередніх 

Президентів України. 
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ВИСНОВКИ  

 

Питання якісного кадрового забезпечення суспільно-політичних та 

соціально-економічних сфер життєдіяльності українського суспільства є 

одним із пріоритетних завдань державної політики. Необхідність 

докорінного поліпшення якості кадрового потенціалу, забезпечення його 

ефективного професійного розвитку обумовлена потребою у 

висококваліфікованих кадрах, ерудованих, компетентних управлінцях з 

інноваційним мисленням, здатних до відповідального прийняття 

управлінських рішень. Забезпечення держави висококваліфікованими 

спеціалістами – це складний безперервний процес, який передбачає 

удосконалення державної кадрової політики, спрямоване на послідовне 

здійснення низки науково-дослідних, організаційно-управлінських, 

політичних та законодавчих дій. 

Аналіз результатів наукових досліджень, що стосуються питань 

формування та розвитку державної кадрової політики дає підстави зробити 

висновок, що здебільшого у наукових працях детально опрацьований 

категорійний апарат з кадрових питань, визначено причини неефективності 

державної кадрової політики, розкрито певні аспекти роботи кадрових служб 

державного сектору України. Однак, основна увага надається переважно 

проблемам кадрової політики державної служби, а питання підготовки 

управлінських кадрів розглядаються фрагментарно.  

 Наразі в Україні інтенсивно відбуваються процеси модернізації 

публічної сфери, удосконалення державного управління, які пов’язані з 

проведенням системних реформ і вимагають залучення потужного 

інтелектуального потенціалу, що актуалізує потребу удосконалення 

інструментів державної кадрової політики. Діючі механізми підготовки 

фахівців, як свідчить практика, виявились неефективними для у нових умовах. 

Відсутність ефективної системи моніторингу потреб суспільства і держави у 

фахівцях із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки, 
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недосконалість механізму формування державного замовлення на їх 

підготовку досить негативно вплинули на систему кадрового забезпечення в 

Україні. Таким чином, об’єктивно виникла потреба створення ефективної 

системи управління професійною підготовкою, застосування сучасних 

технологій професійного розвитку та впровадження результатів наукових 

досліджень при формуванні і реалізації державної кадрової політики. 

Вирішення ключових завдань оздоровлення та модернізації суспільства 

та держави неможливо без залучення високоосвічених кадрів, які здатні бути 

лідерами і приймати ефективні управлінські рішення. Це мають бути 

компетентні, ініціативні, цілеспрямовані та комунікабельні фахівці, які 

вміють швидко та якісно аналізувати ситуацію, брати на себе 

відповідальність за прийняті рішення, вміти мотивувати людей для 

вирішення поставлених перед ними завдань. Сьогодні відчувається критична 

нестача таких фахівців у всіх сферах суспільного життя і, зокрема, у 

державному управлінні. Вирішення цих завдань є об’єктивною необхідністю 

і потребує координації зусиль як державних органів, так і спеціалізованих 

наукових колективів. 

Тому необхідні системні дослідження та побудова нових технологій 

кадрової політики та кадрової роботи. Значних зусиль вимагає принципово  

оновлена у світлі європейського досвіду підготовка таких фахівців, які 

уособлюють собою сучасну європейську модель демократичного врядування, 

є патріотами, володіють інноваційними методами та інструментами 

державно-управлінської діяльності, іноземними мовами; спроможні 

ефективно працювати в умовах швидких змін зовнішнього і внутрішнього 

середовища, політичного пресингу та тотального контролю за діяльністю 

владних структур з боку ЗМІ та організацій громадянського суспільства, 

вміло та обґрунтовано приймати управлінські рішення, реалізовувати 

організаторські, експертно-аналітичні функції та здійснювати прогнозування.  

Тільки така активна та ефективна кадрова політика може забезпечити 

надійне майбутнє України як суверенної та успішної держави. 
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