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ВСТУП 

 

Питання формування позитивного іміджу України та її влади вже 

кілька років це є одним із найнагальніших завдань, яке так і не вирішується 

належним чином. Йдеться про імідж держави Україна – перед власним 

народом і перед світом. Його необхідно почати формувати щонайшвидше: 

розробити загальну концепцію і почати втілювати конкретні програми в її 

рамках. Проблема формування позитивного іміджу України та української 

влади охоплює кілька аспектів: формування внутрішнього іміджу кількох 

рівнів – в столиці, власне на всеукраїнському рівні, на рівні європейських 

структур та окремих країн ЄС, а також загалом на міжнародному рівні. Крім 

того, завдання формування позитивного іміджу України і влади передбачає 

роботу з різними соціальними групами та структурами – позитивне (чи, 

принаймні, позитивніше, ніж тепер) сприйняття України та влади має бути в 

результаті сформоване у представників дрібного, середнього та крупного 

бізнесу, у представників органів виконавчої та законодавчої влади як 

нижчих, так і вищих за столичний рівнів, представників недержавних 

організацій та власне пересічних громадян. 

Суб’єкт формування позитивного іміджу так само має складну 

структуру: це і країна в цілому як учасник внутрішньодержавних та 

міжнародних правових, економічних, соціальних, культурних процесів, і 

центральна державна влада в цілому як формальна структура та юридична 

особа, з якою і відбувається будь-який контакт з того чи іншого приводу, і 

окремі спеціалізовані чи локалізовані за тими и іншими критеріями 

підрозділи центральної влади, і особисто Голова держави – як чиновник та як 

особистість (професіонал, політик, громадський діяч, публічна особа тощо), і 

найбільш активні економічні актори країни, і навіть громади міст – відносно 

громад інших міст та країни в цілому, інших країн, окремих вітчизняних, 

зарубіжних та міжнародних структур. 



6 

 

Тобто, маємо довести мешканцям України, що влада дійсно про них 

піклується та достойна довіри, платникам податків – що влада чесна і зібрані 

податки витрачаються в інтересах громади, потенційним партнерам та 

інвесторам, вітчизняним та зарубіжним – довести, що влада країни є 

надійним та вигідним партнером. Крім того, маємо створити та закріпити 

сприйняття України як бажаного та привабливого об’єкта для вкладання 

капіталу, для налагодження тут роботи компанії, для ведення переговорів в 

інтересах різних суб’єктів права тощо. Так само маємо прищепити сусідам 

України (країнам СНД та Східної Європи) відчуття приналежності до 

України та її успіхів, гордості за неї, а не суперництва, невдоволення, образи 

чи просто відстороненості щодо неї. 

Метою роботи над іміджем України та її влади є створення 

максимально сприятливих суб’єктивних (таких, що залежать від особистих 

настроїв, сприйняття та переконань, а не від якості та ефективності зусиль 

влади в кожній конкретній галузі) умов для залучення щонайбільших обсягів 

різноманітних ресурсів (кадрових, фінансових, економічних, інноваційних і 

т.ін.) до розвитку країни, її соціальної, економічної, культурної 

інфраструктури. Україна має стати бажаною з усіх точок зору – для ведення 

бізнесу, для проведення міжнародних та міждержавних переговорів, для 

вкладення коштів, для відпочинку, для апробації та повноцінної реалізації 

міжнародних програм та проектів тощо. Крім того, країна має активніше – 

можливо, навіть агресивніше – виконувати функції лідера регіону. 

В дослідженнях деяких вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема 

В.М. Шепеля, І.Кріксунової, Е. Соловйова, Г.Г. Почепцова, П. Дракера, Д. 

Фрасера, пропонуються різні підходи до розгляду іміджу: соціологічний, 

політичний та інші. Проте досі не існує чіткого наукового розуміння природи 

іміджу, механізмів його утворення, зовнішньої та внутрішньої, глибинної 

суті. Це робить дослідження дуже актуальним. Крім того, актуальним є 

дослідження іміджу та способів його формування саме у сфері публічного 

управління, такі службовці в силу своєї соціальної ролі стоять в центрі 
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постійної уваги, як колег так і суспільства в цілому. Така особливість ролі 

закономірно приводить до необхідності вивчення психологічних факторів 

утворення образу (іміджу) кожного службовця. Актуальність теми випливає 

ще й з необхідності опрацювання власних стратегій, прагнення виявити 

внутрішній зміст такого складного соціально-психологічного поняття, яким є 

поняття іміджу. 

Актуальність та недостатня розробленість згаданих питань зумовили 

вибір теми нашого дослідження. 

Проблемою формування іміджу державних службовців займалось 

чимало зaрубiжних тa вiтчизняних спеціалістів iз рiзних наукових галузей та 

сфер. Зoкремa iмiдж у пoлiтичнoму кoнтекстi рoзглядaли A. Деркaч, Г. 

Пoчепцoв. Iмiдж як явище психoлoгiчнoгo хaрaктеру вивчaли A. Пaнaсюк, Л. 

Прихoдченкo, В. Шепель. Прoте вaртo зaзнaчити, щo бiльшiсть вчених 

спирaються нa iнтегрaтивну прирoду iмiджу. Ряд вiтчизняних нaукoвцiв 

зoсередили свoю увaгу нa фенoменi iмiджу сaме держaвних службoвцiв. 

Зoкремa теoретичним висвiтленням цьoгo aспекту зaймaлися С. Верех, O. 

Зiнченкo, С. Кoлoсoк, Я. Мoгильний, Л. Чистiкoвa тa бaгaтo iнших. 

Зaлучення емпiричних метoдiв для глибшoгo дoслiдження прoблеми 

викoристoвувaли М. Вoлянськa, Т. Пaхoмoвa тa iн. 

Об’єкт дослідження – імідж публічної служби. 

Предмет дослідження – формування позитивного іміджу публічної 

служби. 

Теоретичну основу дослідження склали наукові розробки вчених:  

Вивченню проблематики понятійного апарату державно-управлінської 

діяльності в розрізі державної служби, її становлення та розвитку в Україні 

присвятили свої праці багато вітчизняних учених і фахівців. Серед них 

заслуговують на увагу В. Авер'янов, В. Малиновський, І. Козюра, І. Грицяк, 

які розглядали це питання в контексті наближення владних інституцій 

України до стандартів Європейського Союзу, а також російський учений Д. 

Бахрах і відомий західний діяч Дж.Міль. Проте проблема невизначеності 
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багатьох термінову сфері державної служби залишається й сьогодні, тому 

ступінь наукової розробки можна визначити як достатній, але такий, що 

потребує доповнень.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка шляхів 

вдосконалення позитивного іміджу публічної служби. 

Для досягнення поставленої мети було визначено такі завдання 

дослідження: 
1.З’ясувати сутність поняття ділового іміджу та його місце у 

професійній діяльності державних службовців. 

2. Розглянути нормативно-правове забезпечення формування 

позитивного іміджу публічної служби. 

3. Визначити технологію та принципи мехaнiзму фoрмувaння iмiджу 

держaвнoгo службовця. 

4. З’ясувати сучасний стан формування позитивного іміджу публічної 

служби. 

5. Розглянути аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду формування 

іміджу державного службовця. 

6. Визначити впровадження новітніх форм публічної служби як 

елемент формування позитивного іміджу. 

7. З’ясувати шляхи вдосконалення формування позитивного іміджу в 

органах виконавчої влади. 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс 

загальнонаукових методів дослідження: системний підхід – щодо 

формулювання кола проблем дослідження; структурний аналіз і синтез – 

щодо опрацювання наукової та методичної літератури з проблеми 

дослідження; спеціальних методів дослідження: спостереження – щодо 

практичного виявлення проблеми дослідження; діагностичні методи: 

анкетування, ранжування, статистична оцінка параметрів – застосовувались 

щодо проведення практичного дослідження та обгрунтування результатів 

дослідження. 
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Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

розроблені й теоретично обґрунтовані автором положення, висновки й 

рекомендації можуть бути застосовані в роботі з кадрами органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, що дасть можливість підвищити 

ефективність процесів формування та реалізації кадрової політики в системі 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування і підняти їх 

престиж в очах пересічних громадян. 

Наукова новизна. Одержані результати дослідження – визначені 

основні чинники, що впливають на формування позитивного іміджу 

державного службовця, а саме: здатність нести відповідальність за прийняті 

рішення, харизматичність службовців, внутрішня і зовнішня складова 

позиціювання влади, здатність до самопрезентації, особистісний фактор і 

розвинені комунікативні здібності. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРИТИЧНІ  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

1.1. Сутність поняття ділового іміджу та його місце у професійній 
діяльності державних службовців 

 

Імідж державного службовця – це образ, що спеціально формується в 

очах різних соціальних груп. Він виникає не спонтанно, а завдяки 

цілеспрямованим зусиллям службовця. Оцінювання працівників, на думку 

науковців, є однією з природних функцій управлінської діяльності, оскільки 

"управління, – за визначенням В.Сороко, – це насамперед інформація". Без 

необхідної інформації про професійний стан працівників, результати їх 

роботи тощо дуже важко прийняти правильне і своєчасне управлінське 

рішення. «Соціологічне опитування Центру Разумкова та Фонду 

«Демократичні ініціативи»ім. Ілька Кучеріва: чи почуваєтеся Ви господарем 

своєї держави? Серпень 2012 [54; 55]. Саме тому теоретичні і методичні 

засади оцінювання у всі часи привертали увагу науковців усього світу, у тому 

числі і вітчизняних дослідників. Це такі відомі вітчизняні дослідники як, 

Г.Атаманчук, А.Вишневський, Н.Гончарук, В.Малиновський, Л.Пашко, 

Ю.Полянський, О.Оболенський, В.Олуйко, В.Сороко, В.Яцуба, і 

зарубіжними: Е.Аксьонов, Т.Базаров, Х.Беков, Г.Десслер, О.Турчинов, 

В.Сулемов та ін.[8; 45.]  

Науковцями досліджено, що різні доктрини наукового управління 

персоналом висували різні вимоги до оцінювання персоналу. Наприклад, 

наукова організація праці М.Вебера, яка базувалась на принципах 

бюрократичної організаційної культури, під оцінюванням розуміла 

виявлення існуючої відповідності працівника вимогам робочого місця або 

діяльності. Наукові розробки А.Файоля щодо класичного (адміністративного) 

управління персоналом висували уже конкретні критерії оцінювання: 
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дисциплінованість, безумовне підпорядкування; підлеглість особистих 

інтересів колективним тощо. Неокласична школа управління персоналом 

Е.Мейо в його оцінюванні ставила на перше місце людські відносини: 

колективізм, комунікабельність, людяність тощо. Пізніше, у зв'язку з 

розвитком наукомістких технологій та індивідуалізацією діяльності, 

з'явилася концепція контрактації в управлінні, яка вимагала оцінювання 

особистих здібностей, потенціалу, вміння гнучко мислити і діяти для 

досягнення результату, схильність до безперервного професійного розвитку. 

Коли на зміну концепції контрактації прийшла парадигма командного 

управління, оцінювання мало ціллю виявлення усіх умінь, які забезпечують 

результативну роботу в єдиній команді. Головною своєрідністю сучасної 

епохи є те, що імперативом публічного управління як управління 

суспільними процесами постає проблема підходу до кожного публічного 

службовця як до особистості, адже саме черезїї індивідуальний внутрішній 

світ відбувається інтерпретація суспільних процесів, які інтерпретуються в 

особистісному індивідуально–неповторному сенсі. Ця наукова думка 

Л.Пашко стосується і публічної служби як однієї із складових публічного 

управління. Вона відображує сучасну політику держави з управління 

персоналом публічної служби, яка сконцентрована на "персоні" публічного 

службовця, на його особистісних можливостях і мотивах до праці, з метою 

досягнення високого професійного рівня публічного служби і її відповідності 

вимогам суспільства, а також цілей самого публічного службовця. Таке 

управління персоналом, яке націлене на людські професійні можливості, в 

останніх наукових публікаціях отримало назву управління персоналом на 

основі концепції управління людськими ресурсами. І ключовим елементом 

переходу до такої концепції управління є оцінювання персоналу, яке може 

забезпечити оптимальне використання можливостей персоналу для 

досягнення цілей організації". Це визначення російської дослідниці 

Н.Зазнобіної розкриває зміст принципу "стратегічної відповідності" – 

"інтегрування кадрової і організаційної стратегії як основоположного 



12 

 

принципу управління людськими ресурсами [15, с. 165]". Його автор Д.Гест 

підкреслював, що стратегічна відповідність – це здібність організації 

узгоджувати завдання управління людськими ресурсами зі своїми 

стратегічними планами. Саме стратегічна відповідність є рушійним фактором 

у пошуках сучасних підходів до оцінювання результатів діяльності 

публічних службовців, які б забезпечували його дієвість. Сучасна світова 

практика управління персоналом сформувала міжнародний термін "оцінка 

персоналу" (performance appraisal) як "процес визначення ефективності 

діяльності співробітників у реалізації стратегічних завдань організації з 

метою послідовного накопичення інформації, необхідної для прийняття 

подальших управлінських рішень". Ця думка покладена у визначення 

термінів "оцінювання персоналу" або "оцінка персоналу" багатьма 

дослідниками, залежно від того, на що робиться наголос: на процесі чи на 

результаті процесу. Наведемо деякі визначення. Дослідник О.Турчинов 

стверджує, що "оцінити – означає визначити рівень (величину) цінності 

деякого об'єкта, процесу, явища. Будь-яка оцінка є результатом зіставлення 

елемента дійсності, який аналізується, з деяким еталоном, який відображує 

сучасні уявлення про ідеал. Еталони встановлюються або вибираються 

людиною чи соціальною спільнотою відносно суб'єктивно, але, як правило, 

мають певну частку об'єктивного внаслідок того, що в їх природі присутні 

багаторазово повторювані, загальновизнані або реально досяжні результати 

роботи, якості і дії людей тощо [61].  

Одні науковці визначають оцінювання персоналу як "процес, який 

складається із систематичного збирання та аналізу інформації щодо 

показників діяльності працівників протягом тривалого часу, другі як 

"визначення кількісної і якісної міри відповідності працівників займаній 

посаді, треті – як "виражений у письмовій або усній формі процес 

оцінювання життєвої позиції, особистісних рис, поведінки і рівня виконання 

працівниками завдань, важливих для досягнення місії та цілей організації. 

Метою оцінювання працівників є отримання об'єктивних оцінок їхньої праці, 
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в яких концентруються знання, досвід, ставлення до праці, внесок у кінцевий 

результат діяльності первинного трудового колективу і організації загалом. 

Дуже вдалим є порівняння французького дослідника Ж.Лека оцінок 

персоналу із "дзеркалом, яке дозволяє публічному апарату своєчасно 

модифікувати свою діяльність залежно від еволюційних потреб громадян". 

Таким чином він підкреслив соціальну обумовленість публічної служби і 

необхідність її відповідності вимогам суспільства. Деякі науковці навіть 

схильні до таких визначень: "оцінювання як форма переконання; оцінювання 

як інструмент досягнення конкретних цілей як службовця, якого оцінюють, 

так і організації в цілому". О.Турчинов висловлює думку, що оцінювання 

персоналу є не тільки процесом, а й системою, яка має свій "комплекс єдиних 

або узгоджених цілей, завдань і результатів, які очікуються; процедур, 

технологій і засобів оцінки; реальної (у вигляді структурного підрозділу) або 

віртуальної (у вигляді системи спеціальних функціоналів) служби", завдання 

якої пов'язані з процесом оцінювання персоналу. Найбільш змістовною і 

осучасненою вважаємо думку Л.Пашко, "що оцінювання з орієнтацією на 

оцінюваного публічного службовця, означає: 1) використання 

кооперативного стилю управління, який забезпечує підлеглим можливість 

вільно висловлювати свою думку і брати участь у прийнятті рішень; 2) 

партнерський тип управління, який дає службовцям змогу брати участь в 

організації своєї праці шляхом визначення конкретних цілей на наступний 

після щорічного оцінювання звітний період; 3) застосування допоміжних 

засобів управління, таких як "управління за цілями"; 4) збереження здатності 

організації до інновацій та забезпечення безперервності професійної освіти 

кожного оцінюваного публічного службовця; 5) допомога співробітникам в 

усвідомленні професійного змісту праці та смислу життя завдяки праці". На 

наш погляд, становить інтерес думка деяких науковців, які визначають 

оцінювання як органічну частину процесу мотивації службовців. Вони 

базуються на тому, що саме оцінювання є іманентною функцією свідомості, 

на базі якої відбувається суб'єктивна (емоційна чи раціональна) оцінка 
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внутрішніх та зовнішніх впливів і відповідне коригування правильності 

вибору діяльності. Крім того, воно відображує співвідношення реалізованих і 

нереалізованих очікувань оцінюваного службовця щодо результатів своєї 

праці. До того ж, виховання патріотизму, громадянськості, правової 

культури, системи соціальних цілей, пріоритетів як спонукального рушія 

діяльності публічного службовця-професіонала безпосередньо залежить від 

мотиваційних спонукань особистості. Узагальнене і доповнене визначення 

терміна "оцінювання персоналу публічної служби" сформульоване як процес, 

який забезпечує взаємодію складових елементів системи, призначеної для 

отримання інформації про результати порівняльного аналізу особистісних 

якостей і здібностей, професійного потенціалу,результатів діяльності 

персоналу з вимогами посад, що має сприяти досягненню цілей органу 

публічної влади і кожного публічного службовця. Для обґрунтування цього 

визначення розглянемо складові системи оцінювання персоналу і їх 

взаємодію, які виявлені шляхом аналізу багатьох наукових досліджень. До 

них відносять такі складові: 

1. Об'єкт – усі категорії публічних службовців зі своїми 

характеристиками і показниками професійної діяльності та кандидати на 

вакантну посаду. Об'єктами оцінювання у кожній окремо взятій організації є 

всі працюючі - від керівника до спеціаліста найнижчої категорії.  

2. Суб'єкт – усі особи, які беруть участь у процедурі оцінювання. Згідно 

з останніми науковими публікаціями визначення суб'єкта оцінювання 

відчутно змінилася і йдеться про залучення до участі у процесі оцінювання, 

крім офіційної комісії, ще й фахових експертів, співробітників різних 

категорій посад, колег із суміжних організацій і навіть об'єкта оцінювання. 

Такий підхід до визначення суб'єктів оцінювання, на думку науковців, дасть 

можливість отримати більш повну і об'єктивну інформацію про об'єкт 

оцінювання, а самооцінка об'єкта підвищить мотиваційний ефект самої 

процедури оцінювання.  
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3. Цілі – отримання інформації про персонал, необхідної для прийняття 

своєчасних і правильних управлінських рішень.  

4. Вихідні дані – необхідний набір особистих документів об'єкта 

оцінювання та нормативних документів стосовно професійної діяльності, а 

також інші джерела інформації про професійні досягнення об'єкта і 

результати його діяльності.  

5. Критерії – ознаки еталону, на підставі яких проводиться оцінювання, 

класифікація, визначення, а також вимоги відповідно до яких визначаються 

порядок і процедура оцінювання.  

6. Методи – сукупність засобів та прийомів визначення ступеня 

відповідності еталону.  

7. Види оцінок – набір видів оцінок, які відображують характер 

інформації і зумовлюють напрям управлінських рішень: адміністративна 

(зміни у посадових інструкціях або у змісті виконуваних службовцем 

функцій); інформаційна (зміни у роботі служби управління персоналом, 

структурні зміни, ротацію кадрів); мотиваційна (зміни в оплаті праці або 

використанні будь-яких стимулюючих факторів тощо).  

8. Періодичність – проміжок часу, необхідний для відображення стану і 

динаміки розвитку об'єкта оцінювання. 

 9. Результативність – обов'язкова і своєчасна реалізація управлінських 

рішень стосовно використання результатів оцінювання. Якщо розглянути ці 

складові у взаємодії, яка відбувається з ними при оцінюванні персоналу, то 

можна визначити таку модель системи оцінювання публічних службовців, 

продумана і чітко організована сучасна система оцінювання публічних 

службовців, на думку багатьох дослідників, "має обов'язково виконувати 

низку важливих соціальних функцій, зокрема:  

10) бути основою неупередженого, об'єктивного кар'єрного розвитку 

кожного службовця;  

11) стимулювати результативну працю як кожного оцінюваного, так і 

всього колективу;  
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12) встановлювати справедливе співвідношення між результативністю, 

діловою ефективністю та грошовим забезпеченням публічного службовця;  

13) запобігати конфліктності в колективі, сприяти створенню 

сприятливих соціально-психологічних відносин яміж керівником та 

підлеглими для забезпечення здорового морального клімату, необхідного для 

творчого підходу до щоденної праці в публічному управлінні; 

 14) отримувати інформацію про рівень професійного розвитку 

людських ресурсів та адекватно реагувати на неї, створивши в організації 

систему безперервної професійної освіти для кожного службовця;  

15) відслідковувати тенденцію зміни результатів щорічного 

оцінювання, робити належні висновки щодо діяльності не лише оцінюваного 

службовця і колективу (виконавський аспект), а й оцінювача-керівника 

(управлінський аспект)". Крім соціальних цілей, як вважають науковці, 

оцінювання повинно сприяти досягненню ще й таких стратегічних цілей: 

поліпшенню управління персоналом публічної служби; оперативному 

реагуванню на результати професійної діяльності публічних службовців та їх 

мотиваційні прагнення; запровадженню зрозумілої і прозорої системи 

стимулювання за результатами оцінювання; виявленню та вирішенню 

проблем кожного службовця і колективу в цілому тощо. Дуже вдало 

узагальнив усі цілі оцінювання персоналу і визначив усього дві головні цілі 

О.Турчинов Це такі цілі: 

– "атестаційна – визначення міри відповідності якостей кожного 

співробітника вимогам конкретної посади; 

– діагностична – виявлення факторів, які визначають рівень 

відповідності структурі кваліфікаційних вимог. Різниця цих компонентів 

єдиного оціночного процесу для суб'єкта управління полягає в тому, що 

атестаційна складова оцінки персоналу використовується для обґрунтування 

адміністративних рішень, а діагностична – для оптимізаціїзаходів, які 

направлені на підвищення кадрового потенціалу організації в цілому і 

кожного співробітника зокрема. Основним призначенням (місією) оцінки 
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персоналу є регулярне і оперативне забезпечення суб'єкта управління 

об'єктивною інформацією про стан та тенденції змін професіоналізму 

співробітників і кадрового потенціалу організації в цілому. У цьому 

контексті останні наукові публікації відмічають необхідність у якісних 

змінах посадових інструкцій з метою відображення в них вимог посади до 

службовця, адже типові професійно-кваліфікаційні характеристики посад 

(ТПКХ) публічних службовців мають надто загальний характер. Саме 

визначеність посадових інструкцій безпосередньо впливає на 

результативність оцінювання службовця, бо вона має відображувати всі 

вимоги посади до його здібностей, якостей, професійного потенціалу, 

результатів діяльності, які у сукупності складають критерії оцінювання. 

Критерії є найбільш багатозначною і різнобічною складовою системи 

оцінювання персоналу публічної служби, яка обумовлена характером 

професійної діяльності і функціями, які виконуються при цій діяльності. Це 

підтверджують дослідження вітчизняного науковця В.Сороко, який залежно 

від напряму роботи органу публічної влади визначив такі основні функції 

публічних службовців, які несуть у собі вимоги посад до їх здібностей і 

вмінь, а саме: 

– аналітичні; прогнозно-планові; нормотворчі; бюджетно-фінансові; 

координаційні та організаційно-розпорядчі; управлінські; інформаційно-

комунікаційні; контрольно-наглядові; адміністративно-юрисдикційні; 

соціальні та ціннісно-орієнтовані; соціально-педагогічні; сервісні. При цьому 

він підкреслює, що "конкретний набір цих функцій і особливо 

співвідношення та специфічні взаємозв'язки між ними суттєво відрізняються 

у службовців, які перебувають на різних щаблях ієрархічних сходів. 

Наприклад, на вищих щаблях більше значення мають функції стратегічного 

планування, нормотворчі та організаційні; на середньому рівні – 

організаційно-управлінські та координаційні; на нижчому – інформаційно-

комунікаційні, аналітичні, контрольні та виконавсько-розпорядчі. Звичайно 

ж, відрізняються і професійно-кваліфікаційні вимоги до працівників, які 
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займають посади на різних ієрархічних щаблях. Як було розглянуто вище, 

критерії оцінювання персоналу завжди відповідають концепції управління 

персоналом і змінюються разом з нею, що пов'язано з невпинним розвитком 

суспільства та його потреб. Наприклад, якщо раніше при доборі, відборі та 

прийомі на роботу публічного службовця брали до уваги його старанність та 

сумлінність, то на даному етапі розвитку суспільства та реформування 

публічної служби цінується його професіоналізм, комунікабельність, 

ініціативність, цілеспрямованість, стійкість до емоційних та фізичних 

навантажень. Варта уваги думка групи російських дослідників, що "оцінка – 

це інформація про рівень професійної підготовки, її відповідність займаній 

посаді або посаді, що планується, про визначеність ділових якостей, 

психологічних особливостей претендента або працівника, а також про 

результати практичної або навчальної діяльності, заснована на 

порівняльному аналізі конкретних показників оцінюваного з нормативними. 

Розглядаючи це положення, можна відмітити, що оцінка як ключовий 

елемент системи управління персоналом тільки тоді зможе реалізувати 

принцип стратегічної відповідності, коли нормативні значення показників в 

кожний момент будуть відповідати пріоритетам (стратегії) діяльності 

організації. Тобто, якщо реалізувати систему оцінки ізольовано, без 

регулярного приведення критеріїв оцінки у відповідність з пріоритетами 

діяльності, то рано чи пізно вона перетвориться у формальність, яка буде 

тягарем для учасників процесу. Усе вищесказане стосується критеріїв, які 

відображують специфіку діяльності будь-якого органу публічної влади. 

Аналіз теоретичних основ управління персоналом публічної служби дає 

підстави для ствердження, що існують і незмінні або загальні критерії 

оцінювання персоналу, які відображують ідеологічні цінності суспільства. До 

них, наприклад, можна віднести такі критерії оцінювання: порядність, 

відповідальність, чесність, патріотизм тощо. На нашу думку, дуже сучасний 

загальний критерій оцінювання персоналу пропонує Л.Пашко, яка визначає 

його як "показник наявності/відсутності внутрішньої резиґнації у публічних 
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службовців. До загальних критеріїв оцінювання публічних службовців можна 

віднести критерії особистого трудового потенціалу, сформульовані В.Сороко 

як: 

1) "ставлення до себе в справах" (самокритичність, самовдосконалення, 

самоповага);  

2) "ставлення до підлеглих та співробітників" (об'єктивність, чуйність, 

взаєморозуміння, колективність, схильність до керування, прямолінійність, 

принциповість);  

3) "ставлення до справи" (справедливість, сумлінність, відданість 

справі, ініціативність, прагнення до раціоналізму та високої якості, 

цілеспрямованість, обов'язковість);  

4) "темперамент" (швидкість реакції, орієнтування, інтуїція);  

5) "вольові якості" (наполегливість, завзяття, здатність до подолання 

труднощів, опанування собою, рішучість);  

6) "фізичні здібності" (пам'ять, кмітливість, уважність, витривалість, 

енергійність);  

7) "знання" (рівень освіти);  

8) "навички та уміння" (прагнення до розширення світогляду, турбота 

про професійне зростання, зокрема й підлеглих);  

9) "досвід" (загальний стаж роботи, стаж роботи відповідного профілю 

освіти, стаж виконання певного виду трудової діяльності). У зв'язку з 

актуалізацією проблеми оцінювання керівного складу органу публічної влади 

особлива увага науковців приділяється загальним критеріям їх оцінювання, а 

саме: здатність до ефективного управління; знання проблем і пріоритетів на 

всіх рівнях управління та вміння їх вирішувати; готовність до реалізації 

інноваційних проектів; необхідна реакція на виконання наказів і 

розпоряджень вищих за рангом керівників; креативні здібності; політична 

неупередженість. Об'єктом постійної уваги науковців є така складова 

системи оцінювання персоналу, як методи оцінювання, адже саме вони 
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забезпечують необхідний обсяг і якість отриманої в результаті оцінювання 

інформації [25].  

Аналіз більше трьох десятків методів оцінювання персоналу, 

розроблених як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, показав, що 

по засобу та виду визначення результатів оцінювання персоналу вони 

розподіляються на три великих групи: 

– якісні методи (неформалізовані) базуються на описовому принципі. 

До них можна віднести такі методи: біографічний, співбесіда, групової 

дискусії, експертний, спостереження, описовий, аналіз конкретних ситуацій, 

самозвіт, документальний та інші;  

– кількісні методи (формалізовані) базуються на числовому визначенні. 

Такі методи зручні в користуванні, але потребують розробки спеціальних 

анкет, тестів тощо. Це такі методи: стандартних оцінок, заданої бальної 

оцінки, градації, матричний, попарного порівняння, еталону, примусового 

розподілу, класифікації по порядку, вільна коефіцієнтна оцінка, ситуативна 

оцінка тощо;  

– комбіновані методи базуються на комбінації принципів двох 

попередніх груп. До них можна віднести анкетування, тестування, сумарних 

оцінок, змушеного вибору, ділова гра, 360 градусів та інші. Кожна з цих груп 

методів має як переваги, так і недоліки. Саме тому, на думку дослідників, 

доцільним є об'єднання переваг цих методів при оцінюванні на конкретному 

етапі управління персоналом, що дасть змогу значно підвищити 

достовірність та об'єктивність отриманої інформації. З організаційно-

змістовної точки зору методи оцінювання персоналу прийнято класифікувати 

наступним чином: • методи безпосереднього вивчення особистості 

(співбесіда, анкетне опитування, інтерв'ю, біографічний метод, метод 

самооцінки та ін.) • експертні методи (оцінка службовців керівництвом, 

колегами, групою експертів та ін.); • психофізіологічні і медичні методи 

(оцінка темпераменту, особливостей нервової системи, здоров'я, 

витривалість, працездатність та ін.); • методи професійних переміщень 



21 

 

(стажування на інших посадах); • конкурсні методи (іспити, рейтингові 

оцінки та ін.); • методи тестування (вивчення особистісних і професійних 

якостей); • проектні методи (функціонально-рольова ідентифікація). Оскільки 

управління персоналом публічної служби регламентоване законодавством, то 

і методи оцінювання строго регламентовані, а це знижує результативність 

оцінювання публічних службовців. Періодичність оцінювання персоналу 

визначається організаційно-правовими документами щодо проведення 

атестації і щорічного оцінювання публічних службовців. Ця періодичність 

може визначатися потребою організації у відображенні динаміки змін якості і 

кількості персоналу, результатів його професійної діяльності, якамає сприяти 

прийняттю своєчасних і правильних управлінських рішень. Останнім часом у 

науковій літературі висловлюються думки про доцільність скорочення 

періодичності щорічного оцінювання до шести і навіть до трьох місяців, що, 

безумовно, сприятиме достовірності і відповідному обсягу оцінної 

інформації про діяльність публічних службовців. Класифікація видів оцінок 

значно поліпшує використання результатів оцінювання персоналу при 

прийнятті управлінських рішень завдяки визначеності адміністративних дій.  

Адміністративна оцінка зумовлює: оцінювання якості і кількості 

роботи, яку виконує службовець; зміну змісту виконуваних функцій і 

відображення їх у посадовій інструкції (перетин зон відповідальності і 

наявність зон безвідповідальності); зміну посадової інструкції згідно з 

функціями, що виконуються, тощо. 

Інформаційна оцінка є приводом для відвертої розмови про проблеми 

колективу органу публічної влади, яка сприятиме їх вирішенню, а також 

активізації внутрішнього змагання у колективі. 

Мотиваційна оцінка є основою: обґрунтування змін в оплаті праці; 

активізації мотивуючих факторів праці (особиста задоволеність 

співробітників і посилення орієнтації на успіх); встановлення цілей розвитку 

співробітника (умови подальшого кар'єрного зростання). Остання складова 

системи оцінювання до недавнього часу називалася "результати оцінювання 
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персоналу", а тепер з'явилася нова назва – "результативність оцінювання 

персоналу". Згідно з останніми наукових публікацій її поява є черговим 

викликом сьогодення, який спонукає керівництво організації до 

обов'язкового використання результатів оцінювання персоналу. Існуючу 

систему оцінювання персоналу складають технології конкурсного відбору 

кандидатів на посаду, атестації та щорічної оцінки публічного службовця. 

Узагальнивши викладене у цьому підрозділі, можна зробити загальні 

висновки, які наведені нижче. Різні доктрини управління персоналом 

висували різні вимоги до його оцінювання. Сучасна світова доктрина 

управління персоналом у будь-якій сфері людської діяльності, і сфері 

публічної служби у тому числі, базується на оптимальному використанні 

людських професійних можливостей для досягнення стратегічних цілей 

організації і її співробітників. Така концепція управління персоналом 

відображена в проекті Головного управління публічної служби України 

"Концепції удосконалення системи управління персоналом на публічній 

службі". Ключовим елементом переходу до такої концепції управління 

персоналом є його оцінювання, яке має сприяти оптимальному 

використанню його можливостей для досягнення стратегічних цілей органів 

публічної влади і його власних цілей. Як було зазначено, світова практика 

управління персоналом сформулювала міжнародний термін "оцінка 

персоналу" (performance appraisal) як процес визначення ефективності 

діяльності співробітників у реалізації стратегічних завдань організації з 

метою послідовного накопичення інформації, необхідної для прийняття 

подальших управлінських рішень. Ця думка покладена у визначення термінів 

"оцінювання персоналу" або "оцінка персоналу", залежно від того, на що 

робиться наголос: на процесі чи на результаті процесу. Аналіз різних 

наукових досліджень виявив цілком обґрунтований мінімум таких складових 

системи оцінювання персоналу: об'єкт і суб'єкти оцінювання, цілі, вихідні 

дані, критерії, методи, періодичність та результативність оцінювання, а 

також види оцінок. Взаємодію цих складових відображує запропонована 
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схема функціонування системи оцінювання персоналу публічної служби. 

Цілі оцінювання несуть як стратегічний, так і соціальний зміст, а за 

напрямом використання результатів оцінювання поділяються на атестаційну 

та діагностичну. Стратегічною складовою системи оцінювання персоналу є 

критерії оцінювання, які відображують вимоги посад до публічних 

службовців і бувають загальні та специфічні. Загальні критерії оцінювання 

службовців з часом можуть змінюватися відповідно до вимог суспільства, а 

специфічні - відповідно до пріоритетів діяльності органу публічної влади [9]. 

Методи оцінювання персоналу як складова системи оцінювання персоналу 

бувають: якісні, кількісні та комбіновані – по виду визначення результатів; 

безпосереднього вивчення особистості службовця, експертні, 

психофізіологічні, конкурсні, тестування, проектні, професійних переміщень 

– з організаційно-змістовної точки зору. Періодичність оцінювання 

персоналу визначається потребами органу публічної влади. Види оцінок 

адміністративна, інформаційна, мотиваційна допомагають класифікувати 

результати оцінювання за напрямом їх використання. Складова системи 

оцінювання персоналу "результативність оцінювання" сприяє обов'язковому 

використанню результатів оцінювання, забезпечуючи таким чином дієвість 

оцінювання персоналу публічної служби. Існуючі технології оцінювання 

персоналу публічної служби не відповідають вимогам сучасності і 

потребують подальшого розвитку. 

 

1.2. Нормативно-правове забезпечення формування позитивного 
іміджу публічної служби 

 

Діяльність сучасного державного службовця є одним із багатогранних і 

особливо відповідальних видів професійної діяльності людини. До того ж 

сучасні умови становлення демократичної, правової, соціальної держави, 

розвиток засад громадянського та інформаційного суспільства, європейська 

інтеграція України, проведення реформ майже на всіх напрямах державного 
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управління вимагають, щоб такі чинники, як компетентність, професіоналізм, 

інтелект, творчість, відігравали провідну роль у діяльності органів державної 

влади. При цьому їх мають супроводжувати найгуманніші людські прояви: 

порядність, людяність, чесність, політична коректність тощо.  

Отже, знайти необхідного кандидата на посаду, проаналізувати його 

адаптацію до посади та подальшу самостійну професійну діяльність можливо 

тільки завдяки найсучаснішим методам оцінювання знань, умінь, навичок, 

особистісних якостей і здібностей та професійного потенціалу персоналу у 

сфері державної служби. До того ж наявність "історичної, поточної і 

прогностичної інформаційної бази " про персонал має тільки сприяти його 

професійному та кар'єрному зростанню, а також досягненню мотиваційних 

цілей як службовця, так і органу державної влади. Історична інформаційна 

база накопичується у процесі відбору і прийому кандидата на посаду. 

Поточна і прогностична інформаційна база щодо діяльності державних 

службовців та осіб місцевого самоврядування формується із результатів 

оцінки їх діяльності шляхом атестації та щорічної оцінки, які здійснюються 

відповідно до чинних нормативно-правових документів.  

Саме ці документи і є предметом даного дослідження. До них відносять 

Закон України "Про державну службу" від 10.12.2015 № 889-VIII, постанови 

Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про 

проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування" №1440 від 

26 жовтня 2001 р.; накази Головного управління державної служби України 

"Методичні рекомендації щодо застосування Положення про проведення 

атестації державних службовців" № 201 від 17 листопада 2004 р.; "Загальні 

методичні рекомендації щодо проведення щорічної оцінки виконання 

посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них обов'язків 

ізавдань" № 102 від 30 червня 2004 р.; "Про затвердження Загального 

порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями 

покладених на них обов'язків і завдань" № 122 від 31 жовтня 2003 р.; "Про 

внесення змін до Загальних методичних рекомендацій щодо проведення 
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щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

покладених на них обов'язків і завдань" № 391 від 23 грудня 2009 р. Існує ще 

ряд документів, які містять низку потенційних критеріїв оцінювання, що 

пов'язані з антикорупційною діяльністю та етичною поведінкою, зокрема 

"Загальні правила поведінки державного службовця", які було схвалено 

Координаційною радою з питань державної служби при Президентові 

України 18 вересня 2000 р. і затверджено наказом Головного управління 

державної служби України від 23 жовтня 2000 р. № 58. [2.]  

На сьогодні в органах державної влади атестація державних 

службовців проводиться один раз на три роки, а атестація посадових осіб 

місцевого самоврядування – один раз на чотири роки. Щороку проводиться 

оцінка виконання службовцями покладених на них завдань і обов'язків. У 

деяких органах державної влади щорічне оцінювання проводиться 

паралельно з атестацією. Метою атестації є підвищення ефективності 

діяльності службовців та відповідальності за доручену справу: 

"удосконалення й упорядкування проходження державної служби, оскільки в 

кожному конкретному випадку порядок проходження і просування по службі 

має здійснюватися на підставі результатів оцінки діяльності працівника, 

виконання ним службових обов'язків". У широкому розумінні атестація – це 

процес, за допомогою якого мають вирішуватися завдання формування 

високопрофесійного кадрового корпусу державних службовців; забезпечення 

його стабільності; виявлення потенційних можливостей державних 

службовців з метою їх найбільш ефективного використання; стимулювання 

професійної компетентності і підвищення кваліфікації 20 працівників; 

посилення організованості, відповідальності і дисциплінованості державного 

апарату. Атестація службовців є правовим засобом розширення 

демократичних засад у кадровій політиці та в управлінні державною 

службою, засобом забезпечення формування й реалізації цілеспрямованої та 

передбачуваної кадрової політики у сфері державної служби. У Положенні 

про проведення атестації державних службовців визначається коло осіб, які 



26 

 

підлягають атестації, сукупність заходів, які передують атестації, процедура 

її проведення, характеристика результатів, їх використання та інші моменти. 

Згідно з чинним законодавством державні службовці патронатної служби не 

проходять ні щорічної оцінки, ні атестації. Вагітні жінки не підлягають 

щорічному оцінюванню та можуть проходити атестацію за власним 

бажанням. Службовці, призначені на посаду у звітньому періоді, не 

проходять оцінки; ті, які перебувають на займаній посаді менше ніж один рік, 

– не проходять атестацію. Особи призначені на посаду на визначений термін 

можуть проходити атестацію за власним бажанням. Системний розгляд 

атестації як діяльності дає змогу виокремити такі її структурні елементи, як: 

– суб'єкт, який призначений для вирішення цілей і завдань проведення 

атестації та організує процес її проведення; 

– об'єкти, що адекватно віддзеркалюють результати професійної 

діяльності державного службовця і його професійні, особисті та моральні 

якості;  

– процедури для досягнення конкретних результатів атестації та їх 

нормативно-правове забезпечення;  

– результати проведення атестації. Взаємозв'язок зазначених елементів 

атестації утворює їхню єдність.  

Суб'єктом, який призначений для вирішення цілей і завдань проведення 

атестації та організує процес її проведення, є атестаційна комісія органу 

державної влади, що формується керівником цього органу. Вона складається 

з голови (як правило, першого заступника керівника або заступника, який 

відповідає за питання кадрової роботи та державної служби), заступника 

голови, членів комісії та секретаря. Керівник органу державної влади може 

залучати до роботи в комісії незалежних членів комісії з числа 

висококваліфікованих державних службовців, науковців. Об'єктами, що 

адекватно віддзеркалюють результати професійної діяльності державного 

службовця та його професійні, особисті та моральні якості, мають бути 

результати функціонування певної сфери чи сектору державного управління, 
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тенденції їх змін, що обумовлені відповідними управлінськими рішеннями 

цього органу державної влади. Процедури для досягнення конкретних 

результатів атестації та їх нормативно-правове забезпечення включають 

певний порядок діяльності органу та атестаційної комісії, спрямований на 

організацію та проведення атестації службовців, і відповідні норми 

правового інституту. До процедури також включаються матеріальні норми, 

що визначають статутні атестаційно-правові положення (необхідність 

підготовки атестаційної характеристики, терміни проведення атестації, види 

атестаційних оцінок), і процесуальні норми, що регулюють саму процедуру 

атестації. Атестаційні норми визначають порядок виникнення, проходження 

та припинення атестаційно посадових відносин і слугують для визначення: 

цілей і завдань проведення атестації; кола осіб, які підлягають атестації; 

термінів її проведення; складу атестаційної комісії; порядку проведення 

атестації; прийняття рішень за результатами атестації та розробки заходів 

щодо вдосконалення процедури атестації та поліпшення діяльності 

державних органів (їхніх структурних підрозділів). Обов'язковою складовою 

системи атестації є безпосередня діяльність зпроведення атестації, тобто 

управлінська атестаційна процедура, яка має організаційно-правовий 

характер. Атестаційна процедура – цепорядокпослідовної реалізації вимог 

атестаційної діяльності в органах державної влади, їх організаційного та 

технічного забезпечення, тобто система послідовних дій з проведення 

атестації. Атестаційна процедура складається з таких основних елементів: 

постановка цілей і завдань атестації; розробка підготовчих заходів; збирання, 

вивчення, аналіз та узагальнення інформації про працівника, якого 

атестують; вироблення системи оцінювання службовців; проведення 

атестаційного оцінювання службовців, виявлення ступеня їхньої 

відповідності державній посаді державної служби, яку вони обіймають; 

підготовка атестаційними комісіями рекомендацій; визначення порядку 

прийняття керівним органом або керівником державного органу рішення за 

результатами атестації про присвоєння державному службовцеві 
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кваліфікаційного розряду, про матеріальне чи моральне заохочення, введення 

його до резерву на висунення та ін. Атестація державних службовців у 

механізмі проходження служби пов'язується з можливістю просування по 

службі та зміни правового статусу службовця. Після атестації державному 

службовцеві дається одна з таких оцінок: – відповідає займаній посаді; – 

відповідає займаній посаді за певних умов, тобто умов, визначених 

рекомендаціями атестаційної комісії щодо його службової діяльності; – не 

відповідає займаній посаді. Інколи з інститутом атестації пов'язується також 

припинення державної служби для деяких службовців. Однією з підстав для 

звільнення є встановлення службової невідповідності. Державний 

службовець має право звертатися до відповідних органів чи в суд для 

вирішення спорів, пов'язаних з питаннями проведення атестації, її 

результатами, змістом виданих атестаційних характеристик. Відомості про 

проведену атестацію державного службовця та її результати мають бути в 

його особовій справі. Особова справа державного службовця заповнюється 

кадровою службою відповідного органу. Якщо за результатами атестації 

прийнято рішення про введення державного службовця до резерву на 

висунення на вищу посаду, ці дані вносять до відповідного кадрового 

резерву. Атестація тісно пов'язана з усіма етапами управління персоналом 

державної служби. Вона покликана сприяти виявленню загального кадрового 

потенціалу, визначенню кадрового резерву і забезпеченню оптимального 

функціонування органів державної влади. У період між атестаціями з метою 

здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та 

професійними досягненнями державних службовців безпосередніми 

керівниками структурних підрозділів проводиться щорічна оцінка виконання 

державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків під час 

підбиття підсумків роботи за рік. Щорічна оцінка згідно з нормами чинного 

законодавства є одним із важливих компонентів управління персоналом, 

сприяти покращенню добору і розстановки кадрів, розвитку ініціативи і 

творчої активності державних службовців, визначенню їх потенціалу, потреб 
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у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; плануванню кар'єри, 

вдосконаленню процесу планування та організації діяльності як державного 

службовця, так і державного органу в цілому, виявленню організаційних 

проблем та оперативному реагуванню на них, аналізу посадових інструкцій. 

При оцінюванні виконання державними службовцями обов'язків та 

покладених на них планових і позапланових завдань необхідно 

використовувати особисті плани державних службовців. Цей план є робочим 

документом, який формується державним службовцем за дорученнями 

безпосереднього керівника. Протягом року до особистого плану можуть 

вноситися зміни і доповнення на підставі документів, за якими органу, 

підрозділу спрямовуються позапланові завдання.  

Оцінювання виконання державними службовцями покладених на них 

завдань і обов'язків - це процедура перевірки діяльності державних 

службовців відповідно до посадових інструкцій, особистих планів роботи та 

порівняння якості їх роботи із визначеними критеріями і показниками, що 

здійснюється безпосереднім керівником шляхом спостереження та контролю. 

Критерії та показники якості роботи державних службовців поділяються на 

загальні (характерні для всіх державних службовців) та спеціальні (залежать 

від особливостей роботи кожного державного органу). До загальних 

критеріїв належать якість, кількість, своєчасність результатів роботи; 

продемонстровані державним службовцем поведінка, вміння, навички та 

компетентність, рівень знань, етичні стандарти або інтегровані показники 

діяльності.  

Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається 

на кадрові служби. До початку проведення оцінювання кадрові служби 

мають ознайомити всіх державних службовців із Порядком проведення 

щорічної оцінки та критеріями і показниками якості роботи, а також 

забезпечити Формою бланку щорічної оцінки. Процедура проведення 

щорічної оцінки складається з етапів: – підготовчий. У цей період 

аналізується виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових 
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інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, особистих планах, а 

також наданих окремими дорученнями у звітний період; встановлюється дата 

проведення співбесіди. Державні службовці ознайомлюються з планом 

роботи підрозділу (органу) на наступний рік, відповідно до якого готують 

пропозиції до особистого плану; – оцінювання здійснюється державним 

службовцем (через самооцінку) і безпосереднім керівником, результати якого 

заносяться до Форми бланку щорічної оцінки та додатку до неї. Самооцінка 

забезпечує активну, конструктивну участь державного службовця в 

процедурі щорічної оцінки. У державних службовців є можливість висловити 

свою точку зору і самим визначити проблемні місця, а також встановити для 

себе конкретні цілі для удосконалення професіоналізму. Безпосередній 

керівник оцінює виконання державним службовцем посадової інструкції, 

особистого плану, визначеного на початку звітного періоду, оперативні 

доручення, позапланові доручення вищих керівників тощо. Безпосередній 

керівник має відмітити хороші показники роботи державного службовця, 

рівень знань, вмінь, професійні та ділові якості державного службовця, які 

він використав при виконанні службових обов'язків, тобто його сильні 

сторони. Одночасно у своїх коментарях безпосередній керівник недвозначно 

вказує на недоліки в роботі державного службовця та шляхи їх подолання; – 

співбесіда та підписання результатів обговорення проводиться безпосереднім 

керівником з державним службовцем з метою обговорення результатів 

оцінки роботи державного службовця за минулий рік та досягнення 

домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення 

необхідності підвищення кваліфікації. Співбесіда має закінчуватися 

підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем Форми 

бланку щорічної оцінки; – затвердження керівником вищого рівня 

результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення із 

результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити 

свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, 

відповідні співбесіди; – заключний етап. Повноту заповнення Форми бланку 
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щорічної оцінки перевіряє кадрова служба органу і долучає її до особової 

справи державного службовця. Кадровою службою також аналізуються та 

узагальнюються результати щорічної оцінки і готуються проекти відповідних 

рішень з питань кадрового менеджменту. Вказані висновки враховуються 

при складанні річних планів роботи з кадрами, визначення щорічної та 

перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на 

підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, 

плануванні їх кар'єри. Результати щорічної оцінки враховуються при 

атестації державних службовців, а також при розгляді питань просування по 

службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених 

законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру, при вирішенні 

питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, 

формування кадрового резерву та інших питань проходження державної 

служби. У випадках, коли державні службовці отримують "низьку" оцінку 

виконання покладених обов'язків і завдань, до них можуть застосовуватися 

заходи впливу. Наприклад, встановлення певного терміну для покращення 

показників роботи, проведення додаткових співбесід із безпосереднім 

керівником, виключення з кадрового резерву. У разі необхідності можуть 

застосовуватися заходи дисциплінарного впливу, передбачені чинним 

законодавством, у порядку, визначеному ст. 148, 149 Кодексу законів про 

працю України. У разі незгоди з оцінкою, отриманою від безпосереднього 

керівника, державний службовець може її оскаржити керівникові вищого 

рівня. Проаналізувавши чинні нормативно-правові документи, можна прийти 

до висновку, що система оцінювання результатів діяльності державних 

службовців має багато проблем: недостатня теоретична розробленість 

методики оцінювання результатів діяльності державних службовців; 

відсутність чітких спеціальних критеріїв оцінювання діяльності державних 

службовців, що залежать від специфіки органу влади; використання 

застарілих методик проведення вказаних процедур; відсутність постійного 

обліку і аналізу результатів роботи; недосконалість оціночної документації, 
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яка сьогодні фіксує результати оцінювання та рекомендації стосовно їх 

використання. В ній не йдеться про заходи, які необхідні для реалізації цих 

рекомендацій, про виконавців та строки виконання. Бланк щорічної оцінки не 

аналізується з часом на предмет виконання рекомендацій та ін. Аналіз 

сучасного стану існуючої системи оцінювання персоналу державної служби 

свідчить про переважно формальне ставлення до неї з боку керівників 

органів державної влади і, як наслідок, слабкий зв'язок між оцінюванням 

службовців та проходженням ними державної служби. Нормативно-

правовими документами чітко не визначено, чи потрібно проводити щорічну 

оцінку в рік проведення атестації, у результаті за підсумками року, в якому 

державні службовці проходили атестацію, в одних органах щорічна оцінка 

проводиться, в інших – не проводиться відповідно до рішення керівників. 

Причинами можна визначити, по-перше, відсутність роз'яснювальної роботи 

щодо мети та методики оцінювання, в тому числі системи підсумкових 

оцінок, необхідності обговорення внеску державного службовця у 

досягнення цілей органу державної влади; по-друге, недостатність 

методичних матеріалів, інформаційних компаній; по-третє, відсутність 

спеціальних навчальних програм з оцінки діяльності для керівників усіх 

рівнів. На практиці діюча система щорічної оцінки та атестації сприймається 

як проста формальність.  

Пряму залежність між встановленням розмірів премій, надбавок, 

просуванням по службі, навчанням, підвищенням кваліфікації службовців та 

результатами їх щорічної оцінки та атестації нормативно-правовою 

документацією чітко не визначено. Система оцінювання діяльності 

державних службовців в Україні традиційно побудована за аналогією із 

системою оцінювання в навчальних закладах (незадовільно, задовільно, 

добре, відмінно), коли лише одна, максимум дві оцінки є позитивними. 

Натомість практика західних країн передбачає три рівні позитивного 

оцінювання для врахування досконалості роботи, що пов'язано з 

можливостями подальшого кар'єрного зростання, підвищення кваліфікації та 
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належного мотивування працівників. Методологія проведення щорічного 

оцінювання та атестації державних службовців не пов'язана з цілями та 

планами діяльності органів державної влади тане дозволяє об'єктивно 

оцінити діяльність державного службовця. Результат оцінювання значною 

мірою залежить від стосунків з безпосереднім керівником. До того ж часто 

результати оцінювання не мають жодного впливу на подальшу діяльність ні 

службовців, які оцінюються, ні керівників, які проводять оцінку. Ще одною 

причиною недієвості, зокрема, щорічного оцінювання є недосконалість 

механізму його проведення. Так, в основу критеріїв оцінювання покладені 

певні характеристики особи, і хоча "якість роботи" є одним із критеріїв, як 

правило, результати роботи не є основними показниками оцінювання; не 

враховуються специфічні вимоги для виконання тих чи інших функцій, не 

враховуються ризики чи фактори, які впливають на виконання покладених на 

службовця функцій.  

Спеціальні критерії оцінювання діяльності державних службовців 

залежно від специфіки органу державної влади, як правило, відсутні. 

Процедура підготовки до щорічної оцінки зводиться переважно до 

заповненням протягом року державними службовцями планів робіт, що 

забирає багато часу і фактично не є основою для оцінювання діяльності 

службовця. Особисті плани державних службовців є обов'язковими та 

водночас формальними. Вони визначають лише певні напрями діяльності і 

доповнюються протягом року. До того ж у них не фіксуються результати 

роботи державних службовців. Досить часто під час виконання завдань та 

обов'язків державний службовець не бачить основної мети своєї роботи, його 

діяльність не зорієнтована на результат. Прагнучи виправити таку ситуацію, 

Головних управління державної служби України розробило проект 

"Запровадження нових підходів до щорічного оцінювання результатів 

діяльності державних службовців". Він має наметі розробку і реалізацію 

послідовної політики з оцінювання результатів діяльності державних 

службовців в Україні "для гарантування об'єктивного та справедливого 
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оцінювання результатів діяльності державних службовців, підвищення їх 

мотивації; результативності діяльності органів державної влади; посилення 

стратегічної орієнтованості, координованості дій та результативності 

діяльності службовців і органів влади; сприяння прозорості та 

обґрунтованості, політичної нейтральності процесів при проходженні 

державної служби". Цей документ визначає основною проблемою існуючої 

системи щорічної оцінки та атестації формальність використання (недієвість) 

процедур оцінювання діяльності державних службовців та їх низький вплив 

на проходження державної служби та підвищення результативності 

діяльності службовців та органів влади в цілому. Причинами, що 

зумовлюють недієвість оцінювання діяльності державних службовців, 

визнано такі:  

1. Відсутність єдиного підходу до оцінювання діяльності службовців 

(через паралельне існування двох процедур оцінювання) та їх різне 

застосування на практиці. 

 2. Недосконалість процедур оцінювання, пов'язана з неоднозначними 

вимогами до суб'єктів оцінювання, недосконалими критеріями та 

індикаторами оцінки, формулюванням підсумкових оцінок та формою 

бланку. 

 3. Недосконалість підходів до оцінювання керівників на державній 

службі, пов'язана з відсутністю чітких критеріїв результативності їх праці 

порівняно із стратегічними пріоритетами та критеріїв виконання функцій 

лідерства, а також з нерегулярним або зовсім відсутнім оцінюванням. 

 4. Недосконалість системи планування діяльності державних 

службовців як основи для оцінювання успішності їх діяльності відповідно до 

пріоритетів уряду та відомства.  

5. Недостатність інформаційного та методичного забезпечення 

процедур оцінювання, а також роз'яснювальної роботи. Нерозуміння 

керівниками і підлеглими доцільності проведення оцінних процедур.  
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6. Відсутність впливу результатів оцінки діяльності службовців на 

вдосконалення діяльності та подальше проходження ними державної служби. 

 7. Недосконалі процедури контролю за реалізацією політики щодо 

оцінювання службовців (недосконалість звітності). Недієва система 

оцінювання діяльності державних службовців призводить до:  

– орієнтації роботи державних службовців на процес, а не на результат; 

 – нерозуміння внеску кожного службовця в досягнення цілей органу 

державної влади;  

– незацікавленості державних службовців у належному проведенні 

оцінювання діяльності: державні службовці допускають суб'єктивізм у 

проведенні оцінювання; 

 – створення негативного іміджу процедур оцінювання; - відсутності 

забезпечення командної роботи, відкритого діалогу і співпраці між 

керівниками і службовцями;  

– неможливості визначення реальних потреб службовців у підвищенні 

кваліфікації, вдосконалення діяльності організації, роботи кадрових служб, 

не враховується потенціал для кар'єрного зростання. Підводячи підсумок, 

необхідно зазначити наступне. Щоб виправити таку ситуацію з системою 

оцінювання службовців і зробити її дієвою, необхідно зосередитися на таких 

напрямах діяльності: 

 1. Правове забезпечення. Вдосконалення нормативної основи 

проведення оцінювання. Визначення процедури виплати щорічної премії на 

основі результатів оцінювання.  

2. Вдосконалення методичного забезпечення. Розроблення методичних 

рекомендацій щодо проведення оцінювання. Розроблення тренінгів для 

керівників усіх рівнів, у тому числі для керівників органів, керівників та 

працівників кадрових служб з оцінювання діяльності державних службовців, 

управління людськими ресурсами, питань лідерства тощо. 

 3. Розроблення інформаційних продуктів та інформаційна підтримка. 

Провести відповідну роз'яснювальну роботу щодо мети та методики 
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оцінювання, в тому числі системи підсумкових оцінок, а також щодо 

необхідності обговорення можливостей розвитку та внеску державного 

службовця в досягнення цілей, що стоять перед відомством, та забезпечення 

результатів діяльності органу. 

 

1.3. Технологія та принципи мехaнiзму фoрмувaння iмiджу 
держaвнoгo службовця. 

 

Існуюча культура державного управління була частково успадкована з 

радянських часів, коли домінував адміністративний характер поведінки, 

командно-авторитарний стиль спілкування та управління. Будь-яка ініціатива 

придушувалась, якщо вона не вписувалась в нормативні акти, інструкції 

тощо. Не було місця і творчому підходу в державному управлінні. Така 

спадщина дісталась Україні разом з владним апаратом та чиновниками, які 

були «носіями» культури командно-адміністративної системи 

управління.Сьогодні невідповідний соціально-економічний захист, 

відсутність стимулюючих факторів спонукають одних (як правило, більш 

молодих) державних службовців до зміни місця роботи, інших - до 

протизаконних дій: зловживання службовими обов'язками на власну користь 

хабарництва тощо. Це в свою чергу спонукає державні органи до збільшення 

контролюючих установ, працівники яких також не мають відповідних 

соціально-економічних умов існування. Виникає замкнуте коло, дія якого 

приводить, з одного боку, до втрати кадрових службовців, які пішли в 

приватний бізнес, з іншого – до втрати культури, професіоналізму 

державного управління. Поступово державна служба втрачає свою 

привабливість, а державні службовці – повагу і довіру.Такий підхід до 

державного управління не сприяє його розвитку та розбудові демократичного 

суспільства. Велика кількість бюрократів гальмує здійснення реформ в 

Україні. Відбувається падіння професіоналізму та зменшення ефективності 

державного управління, зниження культури державного службовця. В цілому 
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– падіння авторитету державних та владних структур. Ефективне 

функціонування державної влади можливе лише за умов позитивного 

ставлення громадськості. Тому сьогодні питання іміджу державних 

службовців в Україні є серед найголовніших питань, поставлених до 

розгляду фахівцями з державного управління. Для успішного подолання всіх 

негативних факторів, що заважають побудові позитивного іміджу 

державного службовця у суспільній свідомості, важливо розумітися на 

сучасних теоретичних засадах цього феномена, а також мати чітке уявлення 

про державних службовців, що існує у суспільстві. Через багатозначність 

трактування імідж став об'єктом наукових зацікавлень науковців із різних 

сфер. Зокрема імідж у контексті політичному розглядали А. Деркач, Є. 

Перелигіна, Г. Почепцов та інші фахівці. М. Логунова, А. Панасюк, Л. 

Приходченко. В. Шепель та ін. вивчали імідж як явище психологічного 

характеру. Також у науковій літературі існують праці з обґрунтуванням 

іміджу як філософської категорії або предмета вивчення економіки чи 

соціології. Проте варто зазначити, що більшість вчених спирається на 

інтегративну природу іміджу. Ряд вітчизняних науковців зосередили свою 

увагу на феномені іміджу саме державних службовців. Зокрема теоретичним 

висвітленням цього аспекту займалися С. Верех, О. Зінченко, С. Колосок, Я. 

Могильний, Л. Чистікова та багато інших. Залучення емпіричних методів для 

глибшого дослідження проблеми використовували М. Волянська, Т. 

Пахомова, І. Сімеоніді та інші вчені. [14.] Неможливо відокремити імідж 

державного службовця від іміджу органу державної влади. С. Серьогін 

зазначає, що поняття «імідж держави, державної влади» є корпоративним 

уявленням громадян, яке формується в громадській думці творами 

мистецтва, ЗМІ й PR- технологіями та інтегрується як з окремих образів 

державних осіб, так і з оцінок діяльності гілок і органів влади, стану 

загальнодержавної політики та рівня її соціальної спрямованості [48]. 
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Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. На 

думку науковця С. Колоска, структура іміджу органу державного управління 

включає вісім складових компонентів: 

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб'єкта 

ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг 

громадянину). 

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний 

статус і деякі особистісні психологічні характеристики. 

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення про культуру організації, 

її соціальнопсихологічний клімат. 

4. Імідж керівника включає уявлення про можливості, ціннісні 

орієнтації, психологічні характеристики і зовнішність керівників. 

5. Імідж персоналу – це узагальнене уявлення про персонал, фахову 

компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, 

інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру 

спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також 

їхні соціальнодемографічні й фізичні дані. 

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, 

субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр 

офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації. 

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широких кіл 

громадськості про соціальні цілі й роль організації в житті громадськості. 

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих 

характеристик, якими є ці послуги. Найважливішими факторами, 

що   впливають на формування іміджу державної   влади, є: 

–забезпечення результативності діяльності влади в інтересах 

суспільства;  

–прозорість дій і відкритість влади до діалогу з громадянами;  

–підконтрольність діяльності державних службовців;  
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–ефективна й об'єктивна кадрова політика в органах державної служби 

як складова механізму формування іміджу; організаційна культура. 

У науковій літературі сьогодні виділяють два зрізи іміджу державних 

службовців: 

Перший – базовий, полягає у сприйнятті людей поступово. Він, як 

правило, стійкий і надто важко піддається змінам, незважаючи на випадкові 

відхилення. 

Другий – ситуативний імідж, формується під впливом якихось 

обставин, кризових ситуацій, непередбачених дій. Пересічні громадяни 

швидше сприймають ситуативну поведінку державного службовця, причому 

емоційно, і від цього формується ставлення до нього, до його роботи.Основні 

результати дослідження феномена іміджу у науковій практиці найчастіше 

використовують методи соціології. Доцільним є також залучення методології 

психології та суміжних наук через приналежність іміджу до явищ 

психологічного змісту. Застосування вільного (прямого) асоціативного 

експерименту є продуктивним під час виявлення образів свідомості носіїв 

мови. Цей метод є інструментом для вимірювання несвідомих компонентів 

семантичного простору реципієнтів. Асоціація – це такий зв' язок між 

психічними явищами, за якого актуалізація одного з них викликає 

актуалізацію іншого. Тому для визначення психологічного значення 

таемоційного навантаження слова «державний службовець» було здійснено 

вільний асоціативний експеримент.Експеримент проводився у два етапи. 

Першу групу респондентів становили особи віком від 18 до 55 років, з них - 

15 жінок та 16 чоловіків. Респондентам було запропоновано записати слово-

асоціацію до терміна «державний службовець». У нашому випадку це 

було слово-стимул. За умовами завдання, асоціацією могло бути лише одне 

або група слів, що позначає один термін. Це могли бути іменники, 

прикметники чи дієслова. Особа, що брала участь в дослідженні, повинна 

була записати слово самостійно, відповідно до власного бачення, без 

безпосереднього впливу сторонніх осіб та без будь-яких пояснень вибору 
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саме такого слова. Для ефективності такого дослідження вимогою до 

респондентів був запис першого слова-асоціації, яке виникло у період 

роздумування, що мали тривати не більше 10 секунд. 

Таким чином, після першого етапу асоціативного експерименту було 

отримано такі слова-асоціації до терміну державний службовець: багатий; 

бюрократ; відповідальність; влада; Верховна Рада; гроші; депутат; держава; 

дисципліна; керівник; краватка; мала зарплатня; нахабство; офісна робота; 

податкова; працівник державних організацій; продажність; сірий, форма 

одягу; хабарництво; хороша пенсія. Двічі повторювались такі слова, як 

бюрократ, Верховна Рада, відповідальність, депутат, краватка, форма одягу, 

хабарництво, а слово «влада» повторилось тричі. Ці слова були використані у 

наступному етапі асоціативного експерименту. 

У другому етапі експерименту було задіяно іншу групу респондентів, а 

саме було 30 опитаних віком від 19 до 56 років, з них 13 жінок та 17 

чоловіків. Зберігалися ті ж самі умови, що і для першого етапу, проте у 

цьому випадку необхідно було дати слова-асоціації на ті вісім слів, що були 

отриманні в результаті першого етапу експерименту. В результаті цього було 

отримано нові слова, зазначати всі з них немає доцільності.Варто виділити 

лише ті слова, що повторювалися два та більше разів. Отже, для слова 

«бюрократ» тричі повторювалось слово «тяганина», та двічі повторювалось 

слово «хабар». Асоціаціями до терміна «Верховна Рада» по два раз були 

слова «депутати» та «зрада». Для слова «відповідальність» по два рази 

повторювались слова «важливо», «чесність» та «обов'язок». Три рази як 

асоціації до слова «влада» було вжито слово «сила» та два рази - «брехня». 

Респонденти тричі обирали слово «мандат» та «Верховна Рада» , а також два 

рази «обман» як асоціації до слова «депутат». До слова «краватка» було 

повторене двічі лише слово «чоловік». Чотири рази для «форма одягу» було 

повторюване слово «дрес-код» та тричі прикметник «офіційна». Найбільшу 

кількість повторюваних слів отримало слово «хабарництво» - чотири рази 
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повторювалась власна назва «Україна», тричі слово «корупція» та «тюрма» 

та два рази « влада». 

Таким чином, слова, що повторювались два та більше разів у другому 

етапі дослідження, є семантичними універсаліями для терміну «державний 

службовець». Це такі слова, як «влада», «брехня», «важливо»,«Верховна 

Рада» , «тяганина», «депутати», «дрес-код» , «зрада», «корупція» , «мандат» , 

«обман», «обов'язок», «офіційна», «сила» , «тюрма», «Україна», «хабар», 

«чесність» , «чоловік».Як бачимо, перелік слів є досить специфічним. 

Приблизно 52% слів мають нейтральне забарвлення («влада», «важливо», 

«Верховна Рада», «мандат», «обов'язок», «офіційна», «чоловік», «Україна»); 

37 % слів - це слова негативної семантики («брехня», «тяганина», «зрада», 

«корупція» , «обман», «тюрма», «хабар»); і лише 2% - слова , що мають 

позитивну семантику («сила», «чесність»). Можна констатувати, що 

емоційне значення терміна «державний службовець» в українських громадян 

належить до більш негативного, ніж позитивного значення [26]. 

Варто зазначити, що результати проведеного асоціативного 

експерименту не є універсальними і ні в якому разі не можуть претендувати 

на абсолютну точність у стосовно до всього народу України. Для одержання 

більш достовірної інформації варто проводити систематичні масштабні 

дослідження. Проте здійснений асоціативний експеримент дає нам важливі 

результати, які у ході дослідження можна вважати істинними, оскільки було 

вжито всі можливі заходи для отримання об'єктивних результатів. 

Отже, в результаті асоціативного експерименту знову підтвердилась 

теза про доволі складне становище іміджу державних службовців в очах 

населення України. Більше того, підсумки експерименту та отримані слова, 

що становили сукупність семантичних універсалій, свідчать про те, що у 

свідомості громадян існує негативний образ представників державної влади. 

Можна стверджувати, що такі результати є доволі невтішними. Це свідчить 

про необхідність вживання заходів щодо покращення іміджу державних 

службовців в Україні. Варто, щоб образ державних службовців був 



42 

 

позитивно сприйманим громадськістю, ніс у собі більше схвалювального 

змісту. З метою конкретизації поставленого завдання та отримання точних 

параметрів образу ідеального державного службовця, а також виявлення 

існуючого стану іміджу державних службовців варто проводити додаткові 

соціологічні дослідження. З метою з'ясування сучасного стану іміджу 

державних службовців України було проведено анонімне анкетне опитування 

громадян в період з вересня 2019 року по листопад 2019. Об'єктом 

дослідження стали жителі. м. Харків від 19 до 55 років. Разом було опитано 

50 громадян, з них - 27 жінок та 23 чоловіки. Умовою вручення анкети для її 

подальшого заповнення була правильна відповідь на запитання: «Хто такий 

державний службовець?» та заперечувальна відповідь на такі запитання: «Чи 

є Ви державним службовцем?» та «Чи працює хтось з ваших близьких 

родичів (мати, батько, брат, сестра, чоловік/дружина) державним 

службовцем?».Предметом дослідження була думка громадян стосовно 

основних іміджевих характеристик державного службовця та наявність і 

рівень їхнього розвитку у представників державних служб України. Так, за 

результатами опитування виявилось, що 90% респондентів вважає, що 

позитивне ставлення населення до державної служби є важливим для її 

роботи. Тоді як лише 6% заперечили це твердження, а 4% обрали варіант 

«важко відповісти». Такий результат свідчить про існуючі уявлення в 

суспільстві, що лише позитивна взаємодія громадськості та влади здатна 

приносити плідні результати у галузі державного управління.На запитання: 

«Чи виникали у вас певні конфлікти та непорозуміння при контакті з 

державними службовцями?» 34% відповіли що такі ситуації траплялися, 46% 

дали заперечувальну відповідь та 20% вказали, що їм важко точно відповісти 

на це запитання. Отриманні результати дещо насторожують. З одного боку, 

кількість громадян, що стикалися з конфліктними ситуаціями та 

непорозуміннями, породженими спілкуванням з державними службовцями, 

не така вже й велика. Проте, з іншого боку, кількість таких випадків має бути 

зведена до мінімуму, а в ідеалі – повністю виключена. Досягнення 
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взаєморозуміння з громадянами має бути пріоритетним напрямком розвитку 

особистості державного службовця. 

Що стосується рис характеру, які є найважливішими для державного 

службовця, то респондентам було запропоновано оцінити їх за важливістю і 

поставити 10 балів найважливішим показникам, а 1 – найменш важливим за 

шкалою від 1 до десяти. Таким чином, опитані громадяни вважають, що 

найважливішими рисами характеру для державного службовця є: здатність 

до співчуття,вміння слухати (378 балів), інтелігентність (362 бали), 

впевненість у собі (350 балів) та чесність (347 балів). Далі показники 

розподілились таким чином – відкритість (318 балів), доброта (316 балів), 

стійкість характеру (294 бали), щирість (283 бали), доброзичливість (255 

балів) та терпиме ставлення до інших – (207 балів).За результатами 

опитування відбувся такий розподіл вказаних у анкеті найважливіших для 

державного службовця професійних якостей: професіоналізм (394 бали), 

знання ділового етикету (376 балів), здатність знаходити спільну мову з 

людьми (362 бали), добросовісність (355 балів), патріотизм (352 бали), 

відповідальність (345 балів), відповідний зовнішній вигляд (340 балів), 

наявність певного досвіду роботи (302 бали), вміння чітко виконувати накази 

(288 балів), пунктуальність (263 бали), відданість інтересам держави (246 

балів) та знання іноземних мов (221 бал).64% респондентів більшою мірою 

не задоволені загальним професійним рівнем державних службовців України; 

16% швидше задоволені, ніж не задоволені; 14% повністю задоволені, ніж не 

задоволені та 4% повністю не задоволені; 2% обрали варіант «важко 

відповісти». З огляду на те, що лише 14% від загальної кількості опитаних 

повною мірою задоволені рівнем професіоналізму, і водночас ця риса 

визнана найважливішою для представника органів державної влади - 

результати не є втішними. Однією з основоположних характеристик 

позитивного ставлення громадян до державних службовців є професіоналізм. 

Професіоналізм державного службовця полягає у ґрунтовній професійній 

підготовці, найліпшому виконанні дорученої справи, безперервному 
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вдосконаленні, підвищенні кваліфікації, самоаналізі і самоконтролі, 

мистецтві спілкування, володінні фінансовими, інноваційними, 

інвестиційними питаннями, вмінні керувати персоналом і бути часткою 

персоналу, спрямованості роботи на ефективне виконання визначених 

завдань, у тому числі перспективних, стратегічних цілей, забезпеченні 

результативності діяльності, де головним гаслом має бути: стань 

«результатоголіком», а не «трудоголіком». Найчастіше фахівці з державного 

управління наголошують на таких професійних та особистих рисах, які 

мають бути притаманними для державних службовців та становити основу 

їхнього особистого іміджу, як гуманізм, гуманітарна освіченість, 

компетентність, ерудованість, динамізм, активність, працелюбність, 

послідовність, швидка реакція на ситуацію, моральна надійність, дотримання 

етикету, дисциплінованість, вміння впливати на людей справою, словом і 

зовнішньою естетичною привабливістю. 

Серед запропонованих недоліків державних службовців, які 

респонденти зауважили під час контакту з ними, найчастіше обирали варіант 

«неоднакове ставлення до різних людей, надання пріоритету лише певним 

особам» та «непунктуальність». Водночас 16% громадян вказали, що ніяких 

недоліків ніколи не зустрічали. Якщо перший вказаний недолік є в деякій 

мірі явищем суб'єктивним та, найчастіше, не може претендувати на 

об'єктивну оцінку та можливість вирішення якимись суто управлінськими 

рішеннями, то другий недолік належить до тих негативних явищ, які можуть 

бути усунені безпосередньо на рівні кожної організації шляхом ефективного 

менеджменту.Оскільки імідж включає в себе і зовнішнє вираження, то в 

анкету, запропоновану для заповнення громадянам, було включено і питання 

про дрес-код державного службовця. 46% опитаних вважають, що 

представникам державної служби варто дотримуватись офіційно-ділового 

стилю; 42% обрали варіант «варто дотримуватись, але з деякими 

відхиленнями»; 6% - «лише у деяких випадках»; 4% погоджуються з думкою, 

що варто надати держслужбовцям свободу вибору стилю одягу для робочого 



45 

 

часу і 2% вважають, що від офіційно-ділового стилю в одязі варто 

відмовитись. Отримані результати не є несподіваними і виражають схвалення 

громадськістю вибору стилю одягу переважаючою більшістю представників 

органів влади в Україні. Респонденти вважають, що в першу чергу 

представникам державних служб України потрібно покращувати таку 

сторону іміджу, як відданість інтересам держави та служіння народу, а також 

професійні знання, якості та навички і особисті моральні якості та риси 

характеру. Позитивних характеристик іміджу органів державної влади може 

надати їх «презентація» суспільству як компетентних структур, 

укомплектованих професіоналами, людьми знаючими, інноваційно 

мислячими, такими, які мають досвід практичної ефективної діяльності у 

сферах, пов'язаних або близьких до того чи іншого державного органу.Влада 

та її установи для сприйняття суспільством мають бути представлені як 

органи відкриті, прозорі, доступні для діалогу, дискусій, пропозицій, 

співпраці. Їхня діяльність має носити публічний характер через підзвітність 

перед населенням, інформування про плани, перспективи діяльності, 

прийняття рішень, їх мотиваційні підстави, шляхи й засоби досягнення 

поставлених цілей.«Обличчям держави» погодились назвати державних 

службовців 68% респондентів, 16% не змогли ні погодитись, ні заперечити 

цю тезу і 16% не погодились із цим твердженням. Саме таке бачення ролі 

держслужбовця свідчить про надзвичайну важливість формування 

позитивного іміджу представників органів влади для кожної держави. А для 

України, яка по своїй суті все ще залишається «закритою» для світової 

спільноти та тільки формується як незалежна демократична держава, це 

питання є особливо важливим. Завдання створення нового іміджу державних 

службовців є в Україні дуже гострим ще й тому, що ситуація яка склалася з їх 

образом в суспільній свідомості, є надто невтішною. Новий імідж має бути 

чітко структурованим, керованим, розроблятись та реалізовуватись за 

відповідною схемою в залежності від обставин. Важливою складовою 

ефективного іміджу службовців є рівень довіри до них з боку громадськості, 
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здатність нести відповідальність за прийняті рішення, 

харизматичність  службовців,   внутрішня  і  зовнішня  складова  позиціюван

ня  влади,  здатність до самопрезентації, особистісний фактор і розвинені 

комунікативні здібності. Таким чином, сучасний стан іміджу державних 

службовців потребує змін та впровадження інноваційних стратегій його 

покращення на загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних 

службовців є те, що він нерозривно пов'язаний з цілим комплексом, що має 

назву «імідж державної влади». Формування нового іміджу держслужбовців 

має здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних 

якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними 

чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має 

стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації 

між владою та народом на основі чесності та відкритості.[53.] 

Управлінська й кадрова ситуація залишається в Україні складною і 

успішність адміністративної реформи значною мірою залежить від 

формування нового типу державного службовця. Значна частина службовців 

виявляється недостатньо морально мотивованою в цілому до своєї діяльності 

й до інноваційної діяльності зокрема. Заходи, що вживаються проти 

порушень моралі в середовищі державних службовців, хоч і дають певний 

ефект, але суттєво не оздоровлюють державну систему. Державні службовці 

на сьогодні не готові взяти на себе відповідальність за соціальні 

перетворення, бути здатними на їх звершення, що значною мірою 

пояснюється недостатнім розвитком їх моральної культури, формуванню якої 

в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів не 

приділяється належної уваги. 

Державні службовці з їх професійними навичками, менталітетом і 

культурою відрізняються від інших соціально-професійних груп такою 

важливою особливістю, як відповідальність за управління в державі. Саме ця 

особливість на всіх етапах суспільного розвитку викликала пильний інтерес 

науковців, який автоматично поширювався і на працівників цієї соціально-
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професійної групи. Важливість теми полягає в необхідності дослідження 

стану, особливостей, функціонування та формування моральної культури 

державних службовців, етики та позитивного іміджу державних службовців.  

Державні службовці визначаються як соціальна підгрупа інтелігенції, 

що формується за спеціальним відбором із представників усіх класів і 

соціальних груп суспільства, об'єднана професійним виконанням державних 

функцій. Представники цієї підгрупи характеризуються різними соціальними 

й професійними здібностями, особливостями способу життя (психології, 

спілкування, поведінки), специфічною системою потреб, норм і цінностей. 

Проблеми моральності державної служби актуалізуються в зв'язку з 

необхідністю подолання негативного іміджу державної служби. Державний 

службовець, здійснюючи службові функції, зобов'язаний керуватися 

моральними принципами безкорисливості, незалежності, відповідальності і 

непідкупності, узгоджуючи свої особисті інтереси із суспільними, що є 

неодмінною умовою його службової діяльності. Порушення цих принципів 

призводить до проявів бюрократизму, свавілля, несправедливості й 

аморальності тощо. Етичні вимоги, що забороняють посадовим особам 

приймати подарунки і різного роду винагороди за дії, пов'язані з виконанням 

ними службових обов'язків, знайшли своє відображення в низці встановлених 

законами обмежень, пов'язаних із державною службою, зокрема в Законах 

України «Про державну службу» та «Про боротьбу з корупцією». 

1. Теоретичні засади формування іміджу державного службовця 

(посадової особи місцевого самоврядування) в сучасних умовах. 

Адміністративно-правовий статус службовців державних органів і органів 

місцевого самоврядування. 

У Законі України «Про державну службу»від  10.12.2015 № 889–VIII 

державні службовці визначаються як особи, що займають посади в 

державних органах та їх апараті і мають відповідні службові повноваження 

[45]. Структура будь-якого органу складається із взаємозв'язаних посад, що 

визначають службове місце і становище учасників управлінських відносин. 
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Посада є первиною клітинкою, вихідною організаційно-структурною 

одиницею державного органу. Організаційно-правова форма органу держави 

залежить від формально визначеного змісту його діяльності, і таке 

формальне визначення можливе тільки через закріплення за конкретними 

посадами в органі певних прав і обов'язків, тобто їх правового статусу. Саме 

тому діє правило: не посада підбирається під конкретну особу, а людина за 

своїми діловими, професійними, адміністративними і моральними якостями – 

під відповідну посаду. Хоча ефективність реалізації закріплених за даною 

посадою повноважень прямо залежить від якостей того, хто обіймає цю 

посаду. Отже, повноваження державних службовців визначаються цілями і 

завданнями управлінської діяльності, залежать від призначення органу, його 

місця у системі управління, а в кінцевому підсумку – від адміністративно-

правового статусу посади, яку обіймає службовець. Відтак адміністративно-

правовий статус службовців державних органів безпосередньо відображає 

закріплений як у законодавчих актах, так і в інших правових документах – 

положеннях, статутах, рішеннях тощо - статус відповідних посад в органах 

виконавчої влади та апараті інших державних органів. 

Прийнято виділяти статус: 

а) допоміжного (технічного) персоналу; 

б) спеціалістів; 

в) посадових осіб; 

г) представників адміністративної влади. 

Діяльність допоміжного персоналу пов'язана з виконанням 

матеріально-технічних дій (операцій), які не тягнуть за собою юридичних 

наслідків, але мають велике значення в управлінській практиці, оскільки в 

процесі такої діяльності готуються умови для здійснення юридично 

значущих дій. До складу допоміжного персоналу входять: секретарі, 

діловоди, архіваріуси, лаборанти, стенографісти та ін. Як правило, вони не 

визнаються державними службовцями. До спеціалістів належать службовці, 

які мають професійні знання в окремих галузях і здійснюють професійну 
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діяльність. Їх посади не пов'язані з керівною діяльністю і не породжують 

юридичних наслідків. Лише в окремих випадках їх дії можуть створювати 

юридичні наслідки (наприклад, викладач Української Академії державного 

управління при Президентові України приймає іспити і виставляє оцінку).Д о 

посадових осіб належать ті службовці, на яких покладено здійснення 

організаційно-розпорядчих і консультативно-дорадчих функцій. Їх дії, 

пов'язані з виконанням цих функцій, завжди спричиняють юридичні 

наслідки, оскільки створюють юридичні акти, які здатні породжувати, 

змінювати, припиняти конкретні юридичні відносини. 

До представників адміністративної влади належать службовці, чиї дії 

поширюються на осіб, що їм не підпорядковані (працівники міліції, 

державних інспекцій, державної контрольно-ревізійної служби та ін.). Вони 

наділені правом застосовувати адміністративний примус, а деякі з них – і 

адміністративні стягнення за вчинені адміністративні правопорушення. При 

виконанні службових повноважень вони майже завжди є посадовими 

особами. Адміністративно-правовий статус службовців органів місцевого 

самоврядування визначений у Законі України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» [47]. 

Органи місцевого самоврядування не входять до кола державних 

органів. Про це свідчить і порядок їх створення, і відсутність підлеглості 

один одному, і встановлений порядок матеріально-фінансового забезпечення, 

проходження служби в цих організаціях тощо. 

Водночас якщо проаналізувати їх адміністративно–правовий статус, 

завдання, функції, взаємовідносини з державними органами, то можна 

говорити про особливий статус цих утворень громадян, який значною мірою 

наближається до статусу державних органів, передусім місцевих державних 

адміністрацій. У зв'язку з цим слід навести ознаки, що свідчать про зазначену 

близькість. 

Обласні та районні ради як органи місцевого самоврядування 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, 
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затверджують програми соціально-економічного і культурного розвитку 

відповідних областей, районів та контролюють їх виконання. Виконання ж 

державних і регіональних програм згідно зі ст. 119 Конституції України 

забезпечують місцеві державні адміністрації [24]. 

До прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» на службовців органів місцевого самоврядування 

поширювались положення Закону України «Про державну службу». Служба 

в органах місцевого самоврядування не є державною, але вона не може 

прирівнюватися і до служби в недержавній сфері, а саме – в об'єднаннях 

громадян – з огляду на те, що у держави зовсім інші стосунки з місцевим 

самоврядуванням, ніж з об'єднаннями громадян. Достатньо констатувати 

факт, що на рівні Закону України врегульовано правовий статус службовців 

органів місцевого самоврядування, чого не зроблено щодо жодного з 

громадських об'єднань, що діють відповідно до Закону України «Про 

об'єднання громадян». 

Отже, служба в органах місцевого самоврядування має розглядатися як 

самостійний вид публічної служби. Вона не повинна ототожнюватись як з 

державною (незважаючи на те, що категорії і ранги службовців органів 

місцевого самоврядування встановлені за зразком для державних 

службовців), так і зі службою в недержавній сфері – об'єднаннях громадян. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 

 

2.1. Сучасний стан формування позитивного іміджу публічної 
служби 

 

Вміле створення ефективного іміджу часто є визначальним у політиці. 

В загальному розумінні політичний імідж – це образ, що спеціально 

створюється та формується для досягнення поставлених цілей і є 

стереотипізованим образом конкретного об'єкта, що існує в масовій 

свідомості. 

Чітка структуризація та виділення компонентів іміджу дозволяє 

зрозуміти його природу та створити ефективний імідж. У структурно-

функціональному відношенні політичний імідж є цілісною інтегрованою 

системою уявлень про конкретний об’єкт, що склався у масовій свідомості у 

певний історичний період розвитку суспільства. 

У структурі іміджу виділяють дві основні групи компонентів: реальні 

(дійсні) характеристики, які позначають змістовий фактаж конкретного 

іміджу; "фантомне навантаження", що вміщує в собі увесь спектр бажаних, 

але реально відсутніх у самому об’єкті характеристик. 

На відміну від реальних характеристик, що відображають унікальні, 

одиничні ознаки конкретного об’єкта, "фантомне навантаження" забезпечує 

ідентифікацію політичного іміджу з певним прототипом, який склався у 

масовій свідомості. Прототипи являють собою не лише один із значимих 

критеріїв оцінки реальних політичних об’єктів, але й спосіб збереження та 

передачі наступним поколінням уявлень і цінностей, поширених у певному 

суспільстві. Створення прототипу іміджу політичного лідера може 

здійснюватися на основі досвіду: по–перше, усталених, традиційних уявлень; 

по–друге, при значному поширенні уявлень про конкретний предмет, коли 
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здійснюється стереотипізація його властивостей; по–третє, при ідеалізації 

конкретного предмета сприйняття шляхом створення певних абстрактних 

якостей, що компонуються в системно організовану сукупність.Ефективність 

процесу формування політичного іміджу значною мірою залежить від 

психологічного аспекту. Розуміння психологічних особливостей 

громадськості є значним чинником для формування ефективного політичного 

іміджу.[19; 21.]  

У цьому сенсі та враховуючи визнання важливості прототипу для 

розробки іміджу, актуальними є проблеми використання міфу та стереотипів 

при формуванні політичного іміджу. Визначальний вплив на формування 

політичного іміджу мають міфи, які відштовхуються від національних 

архетипів, що формуються історією та культурою народу. Політичний міф – 

це особлива форма політичної свідомості, що встановлює вигадані причинні 

зв'язки між реальними об'єктами, породжує хибні об'єкти (героїчні образи 

звичайних осіб), легенди про славетне минуле, вносить вигадані відносини в 

дійсні політичні процеси. Значний інтерес у процесі формування політичного 

іміджу викликають стереотипи, які відіграють важливу роль в оцінці особою 

політичної реальності. Саме від особливостей сформованої системи 

стереотипів залежить рівень сприйняття громадськістю іміджевої інформації. 

Технологічно створення іміджу зводиться до створення масового стереотипу. 

Стереотип – це спрощений, схематизований образ соціальних об'єктів 

або явищ, що має яскраву емоційну окраску має значну стійкість та прямо не 

виходить із власного досвіду.Тобто, стереотип представляє собою "форму 

установки", яка виникає в процесі соціальної взаємодії і яка відрізняється 

значною емоційною інтенсивністю і підвищеною стійкістю . Стереотипи 

зазвичай формуються у підсвідомості й актуалізуються у свідомості і 

поведінці людини в певних ситуаціях. Виражаються стереотипи у формі 

словосполучень типу "чесний – нечесний", "народний-антинародний". 

Головною особливістю стереотипів є те, що вони відводять людину від 

логіки здорового глузду і роблять його некритичним до сприйняття 
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інформації. Це, зрештою, сприяє вільнішому управлінню її враженнями і 

нав'язуванню вибору. В теорії та практиці політичного маркетингу існує 

переконання що імідж буде ефективним у тому випадку, якщо він не буде 

суперечити сформованій у суспільстві системі цінностей, стереотипам та 

безпосереднім інтересам людей. Тобто, ефективний імідж сам може набувати 

рис стереотипу. В масовій свідомості кожного народу існує певний ідеальний 

стереотипізований образ політичного лідера з набором рис для кожної 

конкретної політичної ситуації. Такий образ формується в різних соціальних 

групах і відображає звички, пріоритети, потреби і зумовлює груповий вибір 

того чи іншого політика. Ідеальний еталон може бути умовно "розкладений" 

на окремі важливі риси, котрі й стануть головними компонентами вибору. 

Політичний лідер, імідж якого відповідає цьому переліку якостей, має великі 

шанси стати відомим.[18.] 

Оскільки імідж має природу міфу та стереотипу, то він відображає 

ключові позиції, на які реагує масова свідомість та відповідає соціальним 

очікуванням певних соціальних груп. З цієї точки зору імідж – це 

сконструйований образ, який може володіти будь-якими характеристиками, 

затребуваними послідовниками. За допомогою іміджу створюється яскравий 

образ політика, який запам'ятовується. Головним чином створення 

ефективного іміджу має на меті приведення певної особи до інститутів влади 

і тому формування іміджу політика є одним із необхідних етапів 

передвиборчої кампанії На створення єдиного образу кандидата працює ціла 

низка компонентів, із яких саме складається політичний імідж. Існує декілька 

базових складових політичного іміджу, які в ідеалі повинні працювати на 

створення єдиного образу: особистісні характеристики; соціальні 

характеристики; професійно-політичні; зовнішні данні та комунікативні 

характеристики. 

Особистісні характеристики лідера включають фізичні, 

психофізіологічні особливості, характер, тип особистості, індивідуальний 

стиль прийняття рішень та ін. Вони важливі, передусім, тому, що їх 
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пересічному виборцеві простіше зрозуміти й уявити аніж вирішення якоїсь 

складної проблеми. Вони мають емоційний зміст і тому легко проникають в 

масову свідомість. Морально-етична сторона іміджу політика витворюється з 

реально властивих певній особі характеристик і свідомо збагачується тими 

характеристиками, які потрібні для посилення значущості особи, але 

представлені лише потенційно. 

До соціальних характеристик можна віднести соціальний статус 

кандидата, статки, належність до певної соціальної групи, чиї інтереси він 

репрезентує та чиєю підтримкою користується, національності, професійної 

групи, тощо[21]. 

Соціальна приналежність визначає норми і цінності, яких дотримується 

політик. В.В. Грицанюк доводить, що в Україні приналежність до певних 

соціальних прошарків не є визначальним чинником, який впливає на 

політичні вподобання населення. Більшою мірою на виборців впливає 

національна приналежність та географічний чинник (територія проживання), 

аніж приналежність до певного соціального прошарку. Серед професійно-

політичних рис слід виділити тип політичної орієнтації кандидата, його місце 

в інститутах влади чи неформальних утвореннях , передвиборну програму та 

діяльність політика – всі ці ознаки безпосередньо впливають на сприйняття 

цільовою аудиторією іміджу політика. В професійно-політичній сфері набір 

іміджевих характеристик залежить від статусу, який має політик в 

ієрархічній структурі влади. Статусна позиція визначає моделі ролевої 

поведінки політика. Цільові аудиторії висувають різні вимоги до іміджу 

голови муніципального об'єднання, депутата парламенту, президента. 

Відповідно і набір іміджевих характеристик для кожного статусного об'єкта 

буде різним, але в той же час загальноприйняті в даній країні моральні та 

соціальні норми повинні бути присутніми в іміджі політиків різного рівня. 

Зовнішні данні та комунікативні характеристики кандидата належать до 

функціонального зрізу структури іміджу, що включає мову, зовнішню 

атрибутику (одяг, зачіску, окуляри, автомобіль та ін.), міміку, жестикуляцію 
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та інші елементи невербальної поведінки. Політик сам є символічною 

постаттю. Тому в політичній рекламі необхідно вигадати та показати 

виборцю відповідний набір жестів, поз, інтонацій, які підтверджували б цю 

думку. Це робиться за допомогою розробки текстів різного емоційного 

насичення, виголошуючи які політик удаватиметься до необхідного 

іміджмейкеру типу поведінки. 

Автори посібника "Політичний консалтинг" виділяють також 

контекстні характеристики іміджу політика, які залежать від іміджу 

опонента. Наприклад, Р. Рейган позиціонувався у своїй передвиборчій 

кампанії як сильний президент, що приходить на зміну слабому Дж. Картеру. 

 

2.2. Аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду формування іміджу 
публічної служби 

 

Розглянемо основні особливості українського і світового досвіду 

організації та функціонування публічної і державної служби. Проаналізовано 

види, ознаки, принципи та функції публічної і державної служби. Система 

державного управління та організація державного апарату, що дісталась 

Україні у спадок від радянських часів, не відповідала вимогам часу та новим 

політичним реаліям. Саме тому впродовж 15 років постійно змінюється 

структура та функції органів публічної влади на всіх її рівнях. Ринкова 

економіка та розвиток громадянського суспільства вимагали перетворення 

бюрократичного апарату на ефективну систему урядування, що якісно 

обслугувала б суспільство. У зв’язку з цим постала необхідність 

переосмислення призначення держави та публічної влади в Україні. 

Закономірно, що одним із стратегічних завдань адміністративної реформи 

було визначено запровадження нової ідеології функціонування виконавчої 

влади і місцевого самоврядування як діяльності щодо забезпечення реалізації 

прав і свобод громадян, надання їм державних послуг.Визначальним 

критерієм для таких змін є впровадження в діяльність державних службовців 
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України європейських стандартів обслуговування громадян та професійного 

патронування політичного керівництва. Зокрема, на публічних службовців 

мають бути покладені завдання щодо ефективного виконання функції аналізу 

політики, забезпечення її реалізації, в тому числі розробка проектів 

нормативних актів, управління публічними фінансами, а також щоденне 

адміністративне обслуговування приватних осіб. 

Над розглядом цієї проблеми працювали вітчизняні вчені В. Я 

Малиновський, О. Ю. Оболенський, В. П. Тимощук, Є. С. Черноног, А. М. 

Школик.Для сучасної України багато викликів державотворення були 

надзвичайно складними через тягар радянського минулого та відсутність 

достатніх знань у сфері демократичного урядування [42;44]. 

До не розроблених, а також досліджуваних у певних ідеологічних 

рамках, питань, належав і інститут публічної служби. Можна констатувати, 

що і до тепер для українського адміністративного права навіть саме поняття 

«публічної служби» є новим. Становлення та розвиток правового 

регулювання вітчизняної системи державної служби відбувалося на всіх 

етапах її історії. У розвиненому вигляді офіційну професійну державну 

службу започатковано в Європі та США у середині ХІХ ст., а наприкінці того 

ж століття в основному склалася концепція державної служби сучасного 

типу. В незалежній Україні процеси реформування інституту державної 

служби на підставі нового якісного підходу розпочалися в 1993 році. Однією 

з перших на пострадянському просторі наша країна законодавчо врегулювала 

організаційно-правові питання функціонування державної служби шляхом 

прийняття спеціального Закону «Про державну службу» від 16 грудня 1993 

року (надалі по тексту – Закон «Про державну службу»). З часу прийняття 

цього Закону створено нормативно-правову базу, яка нараховує, як 

зазначається в літературі понад 650 нормативно-правових актів, серед яких 

близько 37 законів («Про боротьбу з корупцією», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про Прокуратуру України», «Про дипломатичну службу», 
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«Про міліцію», «Про статус суддів», «Про Національний банк України», 

«Про службу безпеки України» тощо).   

Важливу роль у системному становленні державної служби набули 

відповідні Укази Президента України та акти Кабінету Міністрів України. 

Фундаментальними для розвитку державної служби стали норми, закладені 

Конституцією України. 

В цілому аналізуючи Закон України «Про державну службу»[45] як 

прогресивний та доцільний для свого часу, слід зазначити, що його 

положеннями охоплені не всі проблеми державної служби, фактично він має 

пряме відношення лише до служби в органах виконавчої влади. Нині 

тривають процеси реформування інституту державної служби, важливу роль 

у яких відіграє вдосконалення відповідної системи законодавства. Основні 

напрямки реформування державної служби закладені у відповідних 

Концепціях розвитку та вдосконалення державної служби, інших 

нормативно-правових актах. Серед останніх програмних документів – 

Концепція розвитку законодавства про державну службу в Україні, схвалена 

Указом Президента України від 20 лютого 2006 року. Щодо державної 

політики у сфері державної служби, слід зазначити, що вона визначається 

Верховною Радою України. Основними напрямами державної політики у 

сфері державної служби є визначення основних цілей, завдань та принципів 

функціонування інституту державної служби, забезпечення ефективної 

роботи всіх державних органів відповідно до їх компетенції [45].  

Для проведення єдиної державної політики та функціонального 

управління державною службою утворюється Головне управління державної 

служби при Кабінеті Міністрів України. Питання функціонування державної 

служби в інших державних органах, правове становище яких регулюється 

спеціальними законами України, вирішуються цими органами. З метою 

визначення шляхів, засобів і форм реалізації основних напрямів державної 

політики у сфері державної служби, об’єднання усіх зусиль державних 

органів щодо підвищення ефективності державної служби створюється 
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міжвідомчий дорадчий орган – Координаційна рада з питань державної 

служби в державних органах. Положення про Координаційну раду з питань 

державної служби в державних органах затверджується Кабінетом Міністрів 

України. Поняття «державна служба» пов’язане з визначенням її як складової 

частини ширшого, на нашу думку, явища – інституту публічної служби. 

Суттєвим тут є те, що поняття публічної служби є похідним від поняття 

«публічна адміністрація». Публічна адміністрація – це сукупність державних 

і недержавних суб’єктів публічної влади, ключовими структурними 

елементами якої є, по-перше, органи виконавчої влади і, по-друге, виконавчі 

органи місцевого самоврядування. Зважаючи на те, що публічно-правовий 

статус мають не всі працівники зазначених органів, поняття публічної 

служби можна обмежити службою тих працівників, які безпосередньо 

виконують повноваження публічної адміністрації. Слід зазначити, що 

поняття публічної служби не поширюється на роботу найманих працівників в 

державних органах і недержавних суб’єктах публічної влади, які виконують 

функції, аналогічні функціям, що здійснюються відповідними працівниками 

у приватній діяльності. 

Проте, публічні функції у ФРН та інших державах Євросоюзу 

виконуються не лише суб’єктами публічної адміністрації, а й іншими 

суб’єктами, зокрема: державними та комунальними (муніципальними) 

закладами, організаціями, підприємствами. Такі суб’єкти, що інституційно 

належать до публічного сектору, і виконують публічні функції (наприклад, 

невідкладна медична допомога, рятувальні служби тощо), вимагають 

особливого режиму праці, відмінного від праці в приватному секторі. Тому, 

залежно від обсягу публічних завдань (якщо за певних умов приватний 

сектор не повинен або не може виконувати певні завдання, хоча вони є 

необхідними для держави та суспільства) поняття публічної служби може 

розширюватися.Зарубіжні вчені зазначають, що служба в суспільстві 

розподіляється відповідно до існування державних та недержавних 

організацій (громадських, корпоративних та самоврядних) на державну та 
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недержавну. Існує також поділ служби в суспільстві на публічну та цивільну. 

До цивільної служби належить служба в недержавних організаціях і 

установах, громадських та політичних об’єднаннях, а також в державних 

організаціях, службовці яких не мають статусу публічної служби. До 

публічної служби відносять державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування. Визначення публічної служби на законодавчому рівні 

міститься в Кодексі адміністративного судочинства: публічна служба – 

діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, 

прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, 

дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади 

Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування. Державна 

служба в Україні ґрунтується на таких основних принципах: служіння народу 

України; демократизму і законності; гуманізму і соціальній справедливості; 

пріоритету прав людини і громадянина; професіоналізму, компетентності, 

ініціативності, чесності, відданості справі; персональній відповідальності за 

виконання службових обов’язків і дисципліни; дотримання прав та законних 

інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання 

прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян. Перелічені 

принципи належать до групи загальних принципів державної служби, які 

закріплені у Законі України «Про державну службу», і постають вихідними, 

основними, керівними положеннями, правилами, на яких базується система 

державної служби, їх практична значимість полягає у втіленні цих засад в 

якості важливих елементів професійної свідомості державних службовців в їх 

щоденній діяльності. Виділяють також групу організаційно-функціональних 

принципів: єдність системи державної служби (єдина державна політика, 

єдина законодавча база, єдина централізована система у цій сфері); принцип 

політичної нейтральності (участь у політичній та громадській діяльності 

лише поза межами службових обов’язків та робочого часу); принцип рівності 

доступу до державної служби; принцип ієрархічності системи державної 

служби (чітко встановлена підлеглість нижчих органів та посад державної 
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влади вищим, виконавча дисципліна); принцип стабільності кадрів державної 

служби (зміна керівника не може бути підставою для припинення державної 

служби, крім державних службовців патронатної служби); принцип системи 

заслуг (прийняття на службу та її проходження здійснюється у відповідності 

на підставі ділових та особистих якостей, компетентності та кваліфікації). 

Саме ці принципи визначають організаційні засади функціонування 

інституту державної служби. В спеціальній юридичній літературі 

пропонуються і інші варіанти підходів до класифікації принципів державної 

служби, наприклад виділяють групу конституційних принципів, або 

доповнюють організаційно – функціональні принципи іншими принципами, 

однак в цілому висловлені пропозиції не суперечать одна одній, а лише 

розширюють та вдосконалюють існуючі. 

 

2.3. Впровадження новітніх форм публічної служби як елемент 

формування позитивного іміджу 

 

Ефективне функціонування органів влади можливе лише за умов 

позитивного ставлення громадськості. Тому сьогодні питання іміджу 

державних службовців в Україні є серед найголовніших, поставлених до 

розгляду фахівцями з державного управління. Для успішного подолання 

перепон, що заважають побудові позитивного іміджу державних службовців 

у суспільній свідомості, важливо розумітися на сучасних теоретичних 

засадах цього феномену, а також мати чітке уявлення про специфіку роботи 

органів влади. В уяві більшості людей державний службовець – це не просто 

спеціаліст,це – людина, яка виступає від імені держави. Отже поведінка 

державного службовця, належне ставлення до справи та громадян, культура 

мови,зовнішній вигляд формують не тільки його власний авторитет або тієї 

служби,яку він уособлює, а й держави в цілому. До моральних ознак 

відносяться: чесність, сумлінність, справедливість,порядність. До фізичних: 

стан здоров’я, працездатність, придатність до роботи в особливих умовах. 
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Комунікабельність – це товариськість, доброзичливість,уміння слухати 

людей, налагоджувати ділові контакти, регулювати міжособисті відносини, 

здатність приймати та поважати іншу думку, переконувати. Також до 

системи якостей державного службовця відносяться такі професійних 

характеристики як: інтелектуальність, компетентність, організаторські 

здібності, новаторство. Імідж державної служби передбачає соціальне 

конструювання, що базується на професійних і моральних якостях усіх 

державних службовців. 

Імідж державної установи має три основні комунікативні функції: 

1. Полегшити аудиторії сприйняття інформації про державну службу. 

2. Забезпечити режим найбільшого сприяння при сприйнятті 

особистості 

держслужбовця. 

3. Підготувати ґрунт для формування установок щодо позитивного 

ставлення до державного службовця. 

Невід'ємним атрибутом будь-якої іміджевої системи є структура. На 

думку С.Колоска, структура іміджу органу державного управління включає 

вісім компонентів (складових): 

1. Діловий імідж організації – це уявлення про організацію як суб'єкта 

ділової активності. Як складові ділового іміджу організації виступають 

повнота і своєчасність наданих послуг громадянину. 

2. Імідж працівників включає уявлення про стиль життя, суспільний 

статус і деякі особистісні (психологічні) характеристики. 

3. Внутрішній імідж організації – це уявлення співробітників про свою 

організацію. Основними детермінантами внутрішнього іміджу є культура 

організації і соціально-психологічний клімат. 

4. Імідж керівника або основних керівників організації включає 

уявлення про можливості, ціннісні орієнтації, психологічні характеристики і 

зовнішність керівників. 
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5. Імідж персоналу – це збірне, узагальнене уявлення про персонал, що 

розкриває найбільш характерні для нього риси. Фахова компетентність 

включає: мобільність (швидкість і якість обслуговування); акуратність у 

виконанні посадових обов'язків; точність виконання роботи; 

інформованість(готовність надати консультацію чи довідку з приводу будь-

якого проблемного питання); висококваліфіковану фахову підготовку; 

культуру спілкування:комунікабельність (приязність у спілкуванні, успіх), 

слушність усних виступів;соціально-психологічні характеристики 

співробітників, а також їх соціальнодемографічні й фізичні дані: вік, стать, 

наявність/відсутність фізичних вад. 

6. Візуальний імідж організації – це уявлення про організацію, 

субстратом якого є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер'єр 

офісу, приймальню керівника, кабінет, символіку організації. 

7. Соціальний імідж організації – це уявлення широкої громадськості 

про соціальні цілі й роль організації в економічному, соціальному і 

культурному житті громадськості. 

8. Імідж послуги – це уявлення людей стосовно особливих 

характеристик, якими є ці послуги. 
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РОЗДІЛ 3 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

3.1. Особливості формування іміджу державних службовців в 
органах виконавчої влади 

 

Шляхи удосконалення формування іміджу державних службовців в 

органах виконавчої влади визначаються певними діями, які направленні на 

сприйняття громадянами її основних інституцій, уявлення про неї, що 

виникають у їх свідомості – є уособленням держави і, залежно від їхнього 

професіоналізму та сумлінного виконання обов’язків, громадяни оцінюють 

ефективність державної політики.[72] 

Однак у свідомості інших людей імідж про конкретну особу 

формується з перших моментів контакту, під впливом першого враження, 

при цьому надійність візуальної оцінки становить приблизно 80 відсотків – 

це і є одна з різниць щодо особливостей сприйнняття іміджу державних 

службовців від іміджу інших об’єктів. Труднощі при роботі над 

формуванням іміджу у державного службовця, можуть виникати з тієї точки 

зору, що імідж державного службовця – це відповідь на бажання населення, 

оскільки його основні складові повинні відповідати ідеалізаціям, властивим 

на цей період аудиторії. 

Проблемам формування позитивного іміджу державної влади останнім 

часом приділяють усе більше уваги. Це й не дивно, оскільки імідж – це у 

першу чергу образ, уявлення, які виникають у масовій свідомості щодо того 

чи іншого об’єкта. Саме вони й відображають сприйняття чи несприйняття 

громадськістю політики, що проводиться у державі, розкривають ставлення 

громадян до її інституцій. 

Оскільки формування іміджу влади визначається сприйняттям 

громадянами її основних інституцій, уявлення про неї, що виникають у 
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свідомості громадян, мають переважно суб’єктивний характер. При цьому 

переважання "особистих вражень про діяльність державних осіб" у процесі 

формування їх іміджу очевидне. Тобто державні службовці для більшості 

громадян є уособленням держави і, залежно від їхнього професіоналізму та 

сумлінного виконання обов’язків, громадяни оцінюють ефективність 

державної політики. Якість надання державною службою послуг населенню є 

основною умовою наближення держави до пересічного громадянина. Одним 

із завдань, що визначають досягнення цієї стратегічної мети, є завдання щодо 

формування нової ідеології діяльності органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування як особливого виду діяльності, що спрямована на 

забезпечення реалізації прав і свобод громадян, надання державних і 

громадських послуг. 

До цього часу особливості розробки, впровадження та функціонування 

послуг в органах державної влади та органах місцевого самоврядування 

розглядалися у працях вітчизняних дослідників В.Авер’янова, 

С.Андрєєва,О.Бакуменка, В.Бебика, І.Коліушко, М.Лесечко, В.Мамонової, 

П.Надолішнього, О.Рибалки, В.Тимощук, А.Чемериса, О.Яцунської та ін. 

Аспекти проблеми, що стосуються формування іміджу органів влади, 

розкрито у наукових працях В.Бебика, Г.Почепцова, С.Серьогіна, які заклали 

основу для подальших досліджень проблематики формування образів 

державного управління, державного службовця в Україні [9]. 

Неoбхiднiсть фoрмувaння пoзитивнoгo iмiджу держaвних службoвцiв в 

Укрaїнi є дoсить важливим питанням, oскiльки це зумoвленo кризoвим 

стaнoм вiтчизнянoї держaвнoї служби, прoявaми якoгo є недoстaтнiй рiвень 

прoфесioнaлiзму i мoрaльнoї стiйкoстi держaвних службoвцiв, пoширення 

хaбaрництвa, кoрупцiї, бaйдуже стaвлення дo iнтересiв суспiльствa, держaви i 

грoмaдянинa, a тaкoж збiльшення в укрaїнськoму суспiльствi негaтивних 

oцiнoк дiяльнoстi держaвних службoвцiв.Ефективність діяльності державних 

службовців залежить від багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників. З 
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метою покращення та стабілізації такої діяльності використовують різні 

механізми та методи формування позитивного образу державного службовця. 

На сьогоднішній день необхідністю є вироблення дієвого механізму 

впровадження професіоналізації. Нажаль, як показує досвід, багато положень 

професіоналізації не працюють, або не є ефективними. Не всі державні 

органи можуть користуватися послугами відповідних навчальних установ 

щодо підвищення кваліфікації їх працівників, через банальну відсутність 

коштів. В частині випадків сам процес підвищення кваліфікації є лише 

формальним явищем і зводиться до отримання державними службовцями 

відповідних сертифікатів. Трапляються також випадки, коли державні 

службовці вступають до навчального закладу не для отримання відповідної 

освіти та знань, а задля іншої мети. езультати анонімного анкетного 

опитування слухачів одного з регіональних інститутів Національної академії 

державного управління при Президентові України (далі – Академія) 

показують, що окремі держслужбовці поступають до Академії з метою 

відпочинку, зміни обстановки, пошуку партнера для сімейного життя або 

уникнення негараздів на роботі. 

Отже, публічна служба – це професійна, політично нейтральна 

діяльність осіб, на адміністративних посадах в органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування. До публічної служби можна також 

відносити професійну, неполітичну діяльність в апаратах інших органів 

державної влади: глави держави, парламенту, судів тощо. 

В свою чергу ми пропонуємо розглянути теоретичні аспекти щодо 

покращення іміджу державних службовців в органах виконавчої влади як 

умова підвищення рівня довіри, які були визначені на основі проведеного 

дослідження в органах виконавчої влади Луганської області.  

Для формування позитивного іміджу державних службовців по 

необхідно провести удосконалення по нище наведених аспектах. 

Вдосконалення організаційно-правового аспекту на основі створення 

професійної державної служби, в якій кожний державний службовець 
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повинен бути професіоналом своєї справи, відповідально ставитись за 

доручене діло, добросовісно виконувати свою роботу, чітко дотримуватись 

законності. 

Вдосконалення інформаційного аспекту на базі використання засобів 

масової інформації, опрелюднення результатів роботи державних 

службовців, державних органів на сторінках відповідних видань. 

Вдосконалення соціально-психологичічного аспекту в середені органу 

виконавчої влади на всіх ланках та структурних підрозідлах. Акцентування 

уваги на фактори, що негативно позначаються на іміджі державного 

службовця – створення позитивного психологічного клімату в середені 

організації, зменшення конфліктів між високопосадовцями, налагодження 

співпраці, добросовісне виконання службовцями своїх функціональних 

обов’язків. 

Отже, одним із головних шляхів удосконалення формування іміджу 

органу влади є підвищення загального рівеня професіоналізму його 

працівників, який визначає якість надання послуг населенню, 

відповідальність за прийняті рішення, їх швидку реалізацію, що, у свою 

чергу, сприяє підвищенню рівня довіри до державних органів влади. 

 

3.2. Рекомендації щодо покращення іміджу державних службовців в 
органах виконавчої влади 

 

Повсякденна праця для держави – складна і відповідальна, від зусиль 

кожного значною мірою залежить авторитет влади, чіткість і прозорість 

функціонування складного державного механізму. [6] 

У результаті проведеного дослідження виявилося, що керівники 

державних установ застосовують технології формування іміджу, так і серед 

підлеглих державних службовців нижчих посад теж спостерігається 

ефективність від процессу формування іміджу.  



67 

 

Проблематика державного управління у сфері органів виконавчої влади 

до цього часу продовжує залишатися певною мірою недослідженою. 

Актуальність проведеного дослідження процесу формування позитивного 

іміджу на сьогодняшній день підтверджується, тому що управіння даним 

процесом виступає як частина комплексу заходів з професійного розвитку 

державних службовців, спрямованих на підготовку нової генерації 

державних службовців, які обрали служіння народу сенсом свого життя. 

Визначені ключові поняття дослідження: імідж, формування іміджу, 

імідж державного службовця. Імідж – поняття перш за все зовнішнє, до того 

ж імідж державного службовця це імідж тієї влади, яку він представляє.  

Доведено, що імідж державних службовців містить ряд особливостей 

функціонування та побудови, тому його необхідно розглядати як окремий 

тип особистого іміджу. Встановлено, що моральні норми та принципи є 

базовою складовою щодо формування позитивного іміджу у діяльності 

державного службовця. 

Розглянуті правові засади забезпечення професійної етики державних 

службовців як складової формування іміджу, їх встановлюють Закони 

України: «Про державну службу», «Про правила етичної поведінки» тощо. 

Проведений аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду формування 

іміджу державного службовця виявив, що ЗМІ, а саме телебачення та в 

мережі Інтернет, на сьогодні стали основним інструментарієм побудови 

комунікативного простору при формуванні іміджу будь-якого прошарку 

населення, в тому числі і державного службовця. Однак формування іміджу 

державного службовця перш за все походиь від його ообистих дій, а засоби 

ЗМІ можуть тільки сприяти цьому процессу. 

Визначенні технології формування іміджу державного службовця: 

стратегія «вписування» іміджу в уявлення, що існує у реципієнта (аудиторії); 

стратегія менеджменту репутації; стратегія, заснована на використанні 

наведеного (приписаного) іміджу, розглянуті загальні послідовністі дій, щодо 

формування індивідуального іміджу державного службовця. 
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Виявлені особливості механізму формування іміджу державних 

службовців в органах виконавчої влади. Встановлено, що ключовий критерій 

при оцінці іміджу державного службовця – це якість надання державною 

службою послуг населенню. В свою чергу якість прийняття управлінських 

рішень, професіоналізм впливають на уявлення про державну службу та 

державне управління, виступають одними з основних факторів формування 

позитивного іміджу органів влади. 

Розроблені рекомендовані дії до виконання керівникам державних 

установ з метою удосконалення процессу формування позитивного іміджу у 

діяльності державних службовців в органах виконавчої влади. Розроблена 

концептуальна модель процесу формування іміджу державного службовця. 

Основими пропозиціями, щодо управління процесом формування 

позитивного іміджу в діяльності державних службовців в органах виконавчої 

влади, буде забезпечення системного управління в державній установі: 

формування потреби у постійному вдосконаленні компетентності, 

підвищення кваліфікації державних службовців, розширення та 

удосконалення системи знань, які складають інформаційне забезпечення 

професійної діяльності, удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та 

самоосвіти; налагодження комунікації з населенням та іншими державними 

інститутами та соціальними установами для успішного виконання управлінських 

завдань з реалізації державної політики в різних сферах соціально-політичної 

та економічної діяльності. 

Проведене дослідження виявило, що більшість державних службовців 

постійно працюють над собою і приділяють увагу власному іміджу. 

Більшість досліджених державних службовців вважають ключовими 

якостями, що позитвно впливають на формування його іміджу у колективі: 

професіоналізм, організованість, дисциплінованість, честність, порядність та 

патріотизм. При цьому державні службовці вважають кращою справою 

формування власного іміджму – виконувати свої професійні обовязки в 

одночас постійно самовдосконавлювати свої компетенції. Разом з тим 
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більшість державних службовців мають реальну потребу щодо отримання 

консультацій з імідж-мейкером, також виражають потребу, щодо проведення 

корпоративних психологічних або іміджевих тренінгів, майстер-классів. Цей 

факт є позитивним явищем, тому що необхідний новий напрям у розвитку 

системи державної служби, шляхом підвищення кваліфікації державних 

службовців, шляхом пошуку та підтримки висококваліфікованих фахівців 

України, створення корпоративної культури в органах державної влади. 

Проте, свою професійну реалізацію та особисто, процес формування 

іміджу, державні службовці пов'язують з підвищеною матеріальною 

віддачею, хорошою фінансовою і кар'єрною винагородою. 

Основний чинник, що впливає на формування іміджу публічної служби 

це – двостороння комунікація між владою та народом, так вважає більшість 

досліджених державних службовців. Використання психологічних методів у 

діяльності державних службовців надзвичайно важливе, оскільки їхня 

професійна діяльність передбачає постійні контакти у сфері «людина-

людина», мистецтво спілкування, знання його психологічних особливостей. 

Удосконалення потребує і сам процес навчання. Так анкетне 

опитування показало необхідність внесення змін до навчальних програм, 

оскільки більшість респондентів вказали на те, що перелік предметів, що 

викладаються в Академії не є необхідним для державних службовців. 

Невідпрацьованими процедурами також є проведення щорічної оцінки та 

атестації державних службовців, які повинні бути об'єктивною оцінкою 

відповідності державного службовця займаній посаді і мають на меті 

виключення випадків перебування на державній службі випадкових людей. 

Проте, щорічна оцінка та атестація переважно стають лише формальними 

заходами, так би мовити «для галочки», які зводяться до написання звітів, 

характеристик тощо. Тому необхідним є залучення до атестаційних комісій, 

окрім посадових осіб установи, де працює службовець, також представників 

Національне агентство України з питань державної служби. Щорічна оцінка 

як об'єктивна абсолютна, та в деякій мірі порівняльна оцінка професійності 
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державного службовця, повинна сприяти формуванню здорової конкуренції в 

колективі, стимулювати службовців до постійного самонавчання. В свою 

чергу атестація державних службовців, як оцінка ефективності виконання 

службовцем своїх посадових обов'язків, повинна виключити можливість 

займати посаду спеціалісту, який не відповідає мінімальним вимогам та має 

недостатній багаж знань та навичок. 

Ефективним способом підвищення рівня професіоналізму може бути 

участь у різноманітних, зокрема міжнародних, конференціях та семінарах, 

обмін досвідом з працівниками відповідних установ зарубіжних держав, 

відвідання тематичних тренінгів, курсів тощо. Наприклад, акумулювання 

досвіду та знань іноземних колег, вивчення їхніх підходів до вирішення 

проблемних питань, методики проведення досліджень, особливостей 

процедури прийняття державних рішень, отримання іншої інформації, дає 

можливість оптимізувати власну роботу, здійснювати доцільне новаторство, 

застосовувати нові прийоми та методи, проводити порівняльний аналіз тощо. 

Не менш значущим та вагомим є участь державних службовців у 

Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець». Завданням 

конкурсу є оцінка і, разом з тим, підвищення рівня знань державного 

службовця у сфері державного управління, етики, ділового етикету, 

майстерності публічного виступу, формулювання, викладення власної думки 

чи позиції та доведення її до цільової аудиторії. На наш погляд, участь у 

цьому конкурсі позитивно впливає на усі якості державного службовця, які є 

невід'ємними складовими його професіоналізму, заохочує до самонавчання, 

сприяє самовдосконаленню, формує певний рівень амбіцій, підвищує його 

конкурентоздатність. 

На нашу думку, треба реформувати систему органів публічної служби, 

для цього повинно вирішити такі питання:  

– визнати пріоритет адміністративно-правового регулювання публічно-

службових відносин в Україні над трудовим регулюванням, яке наявне; 
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– оновлення національного законодавства про державну службу і 

службу в органах місцевого самоврядування і визначення загальних засад 

публічної служби в єдиному законодавчому акті (наприклад, Основи 

законодавства про публічну службу); 

– забезпечення обґрунтованого аналізу рівня професійної підготовки і 

особистих якостей осіб, які претендують на публічну службу, при цьому 

потрібно уникати формалізму у проведенні конкурсу на заміщення посад 

публічної служби; 

– забезпечення позапартійності публічної служби, що сприятиме її 

професійності й стабільності; 

– законодавче визначення правообмежень на публічній службі з 

одночасним закріпленням механізму вирішення ситуацій у виникненні 

конфлікту інтересів на публічній службі; 

– створення належних і гарантованих умов для проходження публічної 

служби і службової кар'єри; 

– підвищення службової культури і службової етики публічних 

службовців; 

– підвищення зацікавленості публічного службовця у результатах 

виконуваних завдань і функцій, шляхом встановлення відповідного рівня 

матеріального забезпечення, що слугуватиме запобіжним заходом вчинення 

корупційних діянь; 

– посилення дисциплінарної відповідальності публічного службовця за 

здійснення службових повноважень і дотримання службової етики. 

Чітке розмежування видів публічної діяльності на законодавчому рівні – одне 

з актуальних завдань для України. Таке розмежування дозволить вирішити 

проблеми, пов'язані зі статусом та порядком призначення і звільнення 

політичних діячів та публічних службовців, порядком проходження служби 

тощо. 

Організація публічної служби має базуватись на принципах 

верховенства права, законності, публічності, професійності, відкритості, 
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політичної нейтральності, лояльності, стабільності та доброчесності. Як 

зазначають науковці, в іміджі “головне не те, що є в реальності, а те,що ми 

хочемо бачити, що нам потрібне”. Тобто, імідж повинен відповідати 

активним чеканням людей – активним стереотипам масової свідомості. 

При створенні позитивного образу державного службовця головна 

задача ЗМІ – зосередити увагу суспільства на позитивних якостях 

держслужбовців, що є найефективнішим засобом впливу на масову 

свідомість, а не виставляти на показ лише негативні сторони їхньої 

діяльності. ЗМІ дозволять встановити не тільки взаємозв’язок між 

суспільством і державним службовцем, але і впевній мірі вплинуть на 

ефективність їхньої діяльності. В іншому випадку, якщо не приймати жодних 

заходів дана проблема не буде усунута. 

Не слід зосереджувати увагу лише на імідж, що будується засобами 

масової інформації, адже, в значній мірі на формування іміджу державного 

службовця впливають їхні щоденні зустрічі з громадянами, що звертаються в 

державні органи з метою вирішення своїх проблем. В спілкуванні з людьми 

державний службовець повинен дотримуватись загальних правил поведінки: 

вміння слухати, поважне ставлення до людини, не допускання грубощів, 

ввічливе та коректне відношення до людини та ін. 

В процесі побудови іміджу, державний службовець, за будь-яких 

обставин, повинен демонструвати лідерські якості та риси характеру, що 

сформувалися в суспільній свідомості, навіть якщо вони не відповідають 

дійсності. Державний службовець повинен бути дієвим, рішучим та 

справедливим, незалежно від соціального становища людини в суспільстві. 

Важливою характеристикою діяльності державного діяча є 

некорупційність, адже усі заходи по створенню позитивного образу 

державного службовця будуть марними, якщо і надалі він буде допускати в 

процесі своєї діяльності такі негативні явища, як корупція, бюрократизм та 

непрофесіоналізм.  
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Негативним досвідом, ми вважаємо ставлення державних службовців, 

яке випливає з отриманої більшості відповідей на питання, щодо бар'єрів на 

шляху до формування позитивного іміджу державних службовців в Україні. 

Більшість державних службовців, на наш погляд, відштовхують чи 

перекладають відповідальність в цьому питанні, бо вважають, що винуватий 

недосконалий механізм законодавства. Ми вважаємо, що механізм 

законодавства буде недосконалим до тих пір, коли кожен державний 

службовець не приложить певних зусиль щодо формування власного 

позитивного іміджу у тих умовах, що склалися в державі на сьогодняшній 

день. 

Ще одним негативним досвідом, вилученим з проведенного 

дослідження, є той факт, що більшість державніх службовців пов'язують 

рівень займаної посади із діяльністю, щодо формування іміджу. Тобто 

державні службовці припускають зменшення ролі іміджу у професійній 

діяльності при займанні нижчих посад. 

Однак більшість службовців визнали серед основних стимулюючих 

засобів, що покарщать власний імідж, отримання вищої за рангом посади.  

Тобто простежується деякий резонанс, тому що займати вищу посаду хоче 

майже кожен, а працювати над собої та власним іміджем – тівльки за 

необхідних умов. Ми вважаємо, що імідж держаного службовця не залежить 

від рівня займаної посади, а повинен бути притаманним кожному 

державному службовцю. Проявом такого іміджу мають бути професійні та 

особисті риси, які мають складати основу їх особистого життєвого уставу, 

наповнені гуманим ставленням до оточуючого суспільства, компетентністю, 

активністю життєвої позиції, працелюбністю, дотриманням етикету, 

зовнішньою естетичною привабливістю. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проблематика державного управління у сфері органів виконавчої влади 

до цього часу продовжує залишатися певною мірою недослідженою. 

Актуальність проведеного дослідження процесу формування позитивного 

іміджу на сьогоднішній день підтверджується, тому що управіння даним 

процесом виступає як частина комплексу заходів з професійного розвитку 

державних службовців, спрямованих на підготовку нової генерації 

державних службовців, які обрали служіння народу сенсом свого життя. 

Визначені ключові поняття дослідження: імідж, формування іміджу, 

імідж державного службовця. Імідж – поняття перш за все зовнішнє, до того 

ж імідж державного службовця це імідж тієї влади, яку він представляє.  

Доведено, що імідж державних службовців містить ряд особливостей 

функціонування та побудови, тому його необхідно розглядати як окремий 

тип особистого іміджу. Встановлено, що моральні норми та принципи є 

базовою складовою щодо формування позитивного іміджу у діяльності 

державного службовця. 

Проведений аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду формування 

іміджу державного службовця виявив, що ЗМІ, а саме телебачення та в 

мережі Інтернет, на сьогодні стали основним інструментарієм побудови 

комунікативного простору при формуванні іміджу будь-якого прошарку 

населення, в тому числі і державного службовця. Однак формування іміджу 

державного службовця перш за все походиь від його ообистих дій, а засоби 

ЗМІ можуть тільки сприяти цьому процессу. 

Визначенні технології формування іміджу державного службовця: 

стратегія «вписування» іміджу в уявлення, що існує у реципієнта (аудиторії); 

стратегія менеджменту репутації; стратегія, заснована на використанні 

наведеного (приписаного) іміджу, розглянуті загальні послідовності дій, 

щодо формування індивідуального іміджу державного службовця. 
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Виявлені особливості механізму формування іміджу державних 

службовців в органах виконавчої влади. Встановлено, що ключовий критерій 

при оцінці іміджу державного службовця – це якість надання державною 

службою послуг населенню. В свою чергу якість прийняття управлінських 

рішень, професіоналізм впливають на уявлення про державну службу та 

державне управління, виступають одними з основних факторів формування 

позитивного іміджу органів влади. 

Розроблені рекомендовані дії до виконання керівникам державних 

установ з метою удосконалення процессу формування позитивного іміджу у 

діяльності державних службовців в органах виконавчої влади. Розроблена 

концептуальна модель процесу формування іміджу державного службовця. 

На сьогоднішній день, згідно результатів досліджень, імідж державного 

службовця є показником низького рівня довіри до нього населення. 

Відчутний дефіцит чесних, компетентних, професійних кадрів державних 

службовців. Потрібно достатньо уваги та часу приділити побудові 

позитивного іміджу державного діяча. Завданням органів державного 

управління – створення професійної державної служби, в якій кожний 

державний службовець повинен: бути професіоналом своєї 

справи,відповідально ставитись за доручене діло, добросовісно виконувати 

свою роботу, чітко дотримуватись законності, морально-етичних норм 

поведінки, як по відношенню до своїх колег, так і до суспільства. Крім 

професіоналізму та компетентності державний службовець повинен бути 

порядним, чесним, повинен бути патріотом своєї держави. Саме ці якості в 

певній мірі вплинуть на формування позитивного іміджу державного 

службовця. З метою прозорості та підвищення рівня довіри до них населення 

необхідно пропагувати їхню діяльність. Використовуючи засоби масової 

інформації, опубліковувати результати роботи державних службовців, 

державних органів на сторінках видань. Усі ці заходи сприятимуть 

підвищенню іміджу державного службовця в суспільстві.  
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Основними пропозиціями, щодо управління процесом формування 

позитивного іміджу в діяльності державних службовців в органах виконавчої 

влади, буде забезпечення системного управління в державній установі: 

формування потреби у постійному вдосконаленні компетентності, 

підвищення кваліфікації державних службовців, розширення та 

удосконалення системи знань, які складають інформаційне забезпечення 

професійної діяльності, удосконалення навичок інтелектуальної діяльності та 

самоосвіти; налагодження комунікації з населенням та іншими державними 

інститутами та соціальними установами для успішного виконання управлінських 

завдань з реалізації державної політики в різних сферах соціально-політичної 

та економічної діяльності. 

Сучасна держава характеризується багатоманітністю завдань і функцій, 

від професійного і чіткого здійснення яких залежить існування всієї 

політичної системи. Весь світовий досвід і стан суспільних відносин, навіть у 

найдемократичніших державах, свідчить, що сучасне суспільство не може 

нормально функціонувати і розвиватися поза державою і встановленими нею 

межами. Цим і обумовлюється необхідність кваліфікованого і потужного 

державного апарату. Ефективність діяльності держави, результати виконання 

нею своїх економічних і соціально-правових функцій визначаються, 

насамперед, системою і структурою створених органів в усіх гілках 

державної влади, ієрархічністю структури, і в кінцевому рахунку – 

службовцями держави, якісним складом кадрового потенціалу. 

Oтже, метoди фoрмувaння пoзитивнoгo iмiджу держaвнoгo службoвця є 

необхідною умовою ефективної їх діяльності. Існують різни види методів та 

підходів щодо формування позитивного іміджу. Досить вагомими є 

сoцiaльнo-психoлoгiчнi метoди упрaвлiння, якi умoвнo пoдiляють нa три 

групи: сoцiaльнi, мoрaльнo-етичнi тa психoлoгiчнi. Формування іміджу 

державного службовця здійснюється в певному алгоритмі. Нaйбiльш 

вaгoмими шляхaми є пiдвищення квaлiфiкaцiї, удoскoнaлення прoфесiйних 

нaвичoк держaвних службoвцiв тa зaлучення ЗМI. Для ствoрення 
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пoзитивнoгo iмiджу держaвнoму службoвцю також неoбхiднo прaцювaти нaд 

пoкрaщенням прoфесiйних знaнь i нaвичoк, oсoбистих мoрaльних якoстей, 

уoсoблювaти в сoбi вiддaнiсть iнтересaм держaви тa служiння 

нaрoду.сучасний стан іміджу державних службовців потребує змін та 

впровадження інноваційних стратегій його покращення на 

загальнодержавному рівні. Особливістю іміджу держаних службовців є те, 

що він нерозривно пов'язаний з цілим комплексом, що має назву «імідж 

державної влади». Формування нового іміджу держслужбовців має 

здійснюватися на основі принципу покращення особистих моральних 

якостей та професійних рис, важливих у діловому світі. Основоположними 

чинниками формування позитивного іміджу державної служби України має 

стати професіоналізм її представників та модель двосторонньої комунікації 

між владою та народом на основі чесності та відкритості. Не тільки зараз, а й 

в майбутньому робота державного апарату буде будуватися головним чином 

на засадах принципу професіоналізму, який найбільшою мірою відображує 

складний та динамічний управлінський процес. 
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