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АНОТАЦІЯ 
 

Кваліфікаційної роботи  

 

Гурова Олександра Олександровича 

 

тема: «Демократичні принципи формування та реалізації державної кадрової 

політики» 

 

Ключові слова: кадрова політика, державне управління, формування, 

професійна компетентність, добір, категорія. 

Об’єкт дослідження – державна кадрова політика в Україні на основі 

наукового осмислення світового досвіду. 

Предмет дослідження – процеси формування та реалізації демократичних 

принципів кадрової політики, система підготовки та професійного 

вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців в Україні. 

Мета роботи - обґрунтування процесів формування та реалізації 

державної кадрової політики, на основі наукового осмислення світового 

досвіду, вивчення суперечностей системи, що в результаті дозволить розробити 

ефективно-діючу систему державної кадрової політики в процесі реалізації 

ефективної роботи державних службовців. 

У кваліфікаційній роботі виконано такі завдання: проведено теоретичний 

аналіз особливостей кадрової політики та її демократичних принципів, 

досліджено характеристики сучасних технологій кадрової роботи в рамках 

зарубіжного та вітчизняного досвіду, проаналізовано сучасні кар’єрні процеси в 

системі державного управління України, визначено напрямки вдосконалення 

кадрової роботи в державному управлінні та обґрунтовано можливості 

застосування соціально-психологічних кадрових технологій. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що що вони 

можуть бути використані у практиці формування та реалізації державної 

кадрової політики. 

Рік виконання кваліфікаційної роботи – 2021 р.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. В демократичному суспільстві політична влада 

більшості населення здійснювалася не за рахунок ігнорування інтересів 

меншості чи певного її утискування, а шляхом захисту її інтересів і 

спрямовувалася на досягнення певного консенсусу всіх верств населення, усіх 

соціальних груп. Тільки за таких умов відкривається можливість реального і 

безперешкодного здійснення своїх основних прав кожною з етнічних, 

соціальних, політичних, професійних, релігійних та інших груп та кожною 

конкретною особистістю.  

Безпосередніми проявами демократії вважаються загальне виборче право, 

розподіл владних функцій між законодавчою, виконавчою і судовою владами, 

рівність різних форм власності, прозорість влади, свобода слова, 

недоторканність особи і житла, а також ефективна організація місцевого 

самоврядування. Останнє набуває особливої ваги, оскільки органи місцевого 

самоврядування є формою публічної влади, найближчої до населення. Тому 

вони добре знають його інтереси і можуть їх безпосередньо виражати, 

виступаючи дійсним представником населення. Вони здійснюють управління 

складною системою життєзабезпечення і розвитку відповідної територіальної 

громади.  

Істотно ускладнюють роботу органів місцевого самоврядування також 

значна складність та різноманітність завдань, які доводиться вирішувати 

Наприклад, тільки житлово-комунальне господарство великого міста являє 

собою багатофункціональний і полі-структурний об'єкт управління.  Особливо 

у великих містах та мегаполісах, складними проблемами виступають ще й 

організація охорони здоров'я населення, його транспортне обслуговування, 

водопостачання і водовідведення, енергопостачання. Значної уваги органів 

системи місцевого самоврядування потребують також організація освіти, 

дозвілля, робота з дітьми і молоддю, надання населенню якісних 
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управлінських та інформаційних послуг тощо. 

Проблеми кадрової політики  в цілому і державної кадрової політики 

зокрема аналізуються в працях вчених В. Б. Авер’янова, Г. В. Атаманчука, О. 

О. Воронька, С. Д. Дубенко, В. М. Князєва, В. І. Лугового, Н. Р. Нижник, В. В. 

Цвєткова, Г. В. Щокіна та ін. Єдиного визначення державної кадрової політики 

в літературі та законодавстві не існує, що пов’язано, по-перше з 

багатозначністю цих понять, а по-друге, з тим, що на різних етапах історичного 

розвитку відбувалися зміни в суб’єктах  кадрової політики. 

Особливе місце в кадровій політиці посідають проблеми добору, 

розстановки і використання кадрів у повній відповідності до професійної 

компетентності та рівня розвитку професійно значущих особистісних якостей 

працівників, їхньої психологічної спрямованості і готовності до виконання 

відповідальних функцій, що покладатимуться на них посадовим положенням. 

Виявлення цих якостей являє собою досить складне завдання, адже, по-перше, 

практично не існує методів «прямого вимірювання» об'єктивних показників 

рівня розвитку чесності чи порядності людини, її морально-вольових та інших 

соціально і професійно значущих якостей. По-друге, людина являє собою 

надзвичайно складну систему, у якій поєднується її біологічна, соціальна і 

духовно-психічна природа. Тому вона може мислити і діяти по-різному в 

різних обставинах, тобто її становище залежить від впливів зовнішнього 

відносно неї середовища. 

Метою дослідження є обґрунтування процесів формування та реалізації 

державної кадрової політики, на основі наукового осмислення світового 

досвіду, вивчення суперечностей системи, що в результаті дозволить розробити 

ефективно-діючу систему державної кадрової політики в процесі реалізації 

ефективної роботи державних службовців. 

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

- провести теоретичний аналіз особливостей кадрової політики та її 

демократичних принципів; 

- дослідити характеристики сучасних технологій кадрової роботи в 
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рамках зарубіжного та вітчизняного досвіду; 

- проаналізувати сучасні кар’єрні процеси в системі державного 

управління України;  

- визначити напрямки вдосконалення кадрової роботи в державному 

управлінні та обґрунтувати можливості застосування соціально-психологічних 

кадрових технологій. 

Об’єкт дослідження – державна кадрова політика в Україні на основі 

наукового осмислення світового досвіду. 

Предмет дослідження – процеси формування та реалізації 

демократичних принципів кадрової політики, система підготовки та 

професійного вдосконалення й кар’єрного розвитку державних службовців в 

Україні. 

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: 

аналізу і синтезу; узагальнення та аналізу; індукції, дедукції та моделювання.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

визначені напрямки вдосконалення кадрової роботи в державному управлінні. 

Зокрема, основні положення наукової новизни одержаних результатів 

полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- відтворення самореалізації через самомотивацію є одним з 

ключових моментів у роботі державних службовців. В європейському 

законодавстві закріплені мотиваційні елементи, що сприяють підвищенню 

ефективності праці. Особлива увага приділяється хорошому матеріальному 

забезпеченню та соціальним гарантіям. Україна, взявши до уваги європейський 

та світовий досвід в галузі законодавства та новітніх розробок мотиваційних 

систем, приєднавши власний змогла б покращити державне управління; 

дістали подальшого розвитку: 

- одним із ефективних засобів нової методології кадрової політики є 

класичні методи психологічного діагностування та інноваційні ассессмент 

технології. Аналіз проблем застосування психодіагностики дозволяє дійти 



10 

висновку, що у загальній системі кадрової політики психологічне 

діагностування має використовуватися в процесі добору і розстановки кадрів та 

при періодичній переатестації персоналу як допоміжний засіб, який дає 

додаткову інформацію особі, що приймає рішення у кадровій сфері, 

обґрунтовуючи прийняття того чи іншого варіанту рішення. Основна ідея 

ассессмент-центра – те, що кандидати та нині працюючі виконують завдання, 

які відповідають найбільш важливим компонентам професійної діяльності. 

Апробація результатів. Дослідження пов’язано з науково-дослідною 

роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України. Результати 

дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі проведено теоретичний аналіз особливостей кадрової 

політики та її демократичних принципів, досліджено характеристики сучасних 

технологій кадрової роботи в рамках зарубіжного та вітчизняного досвіду. 

У другому розділі проаналізовано сучасні кар’єрні процеси в системі 

державного управління України, розглянута кадрова політика держави щодо 

управління кар’єрою державного службовця. 

У третьому розділі визначено напрямки вдосконалення кадрової роботи 

в державному управлінні та обґрунтовано можливості застосування соціально-

психологічних кадрових технологій. 

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані у практиці формування та реалізації державної кадрової 

політики. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

 

1.1. Історичний досвід здійснення державної кадрової політики 

 

Аналіз історичного досвіду здійснення державної кадрової політики 

свідчить, що вона завжди була безпосередньо пов’язана з соціально-

економічним розвитком країни, політикою держави. Саме це обумовило вимоги 

до формування її основних напрямів, визначення пріоритетів, принципів, форм 

і методів роботи з кадрами управління. 

Протягом багатьох років до вирішення кадрових питань підходили 

однобічно, а саме – в кожному працівникові бачили, перш за все, слухняного 

виконавця, який реалізує вказівки керівника. Сьогодні характер трудової 

діяльності суттєво змінюється, що ставить підвищені вимоги до формування та 

реалізації кадрової політики в державі. Особливо важливим це питання є для 

управління персоналом у державній, у тому числі податковій, службі. 

Починаючи з проведення освітніх реформ 1804 та 1828 рр., відбувалось 

становлення системи підготовки кваліфікованих фахівців, з’явилася мережа 

закладів вищої і середньої спеціальної освіти. Новим поштовхом до її розвитку 

стали освітні реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. Протягом цього періоду активно 

створювалися навчальні заклади та зростали обсяги підготовки фахівців. 

В умовах радикальних соціально-економічних перетворень актуальним 

стає досвід, накопичений у нашій країні в дореволюційний період. Зокрема, 

мова може йти про запозичення досвіду колегіального фінансування 

навчальних закладів за рахунок державних та приватних коштів, високого рівня 

практичної підготовки фахівців, налагодження системи консультування з боку 

органів місцевого самоврядування, державних установ, державного 

регулювання цих процесів. 
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Жовтнева революція і встановлення радянської влади обумовили 

докорінні зміни в державній кадровій політиці у справі підготовки і 

забезпечення управлінськими кадрами і фахівцями. 

З утвердженням суспільної власності на основні засоби виробництва і 

перетворенням партії більшовиків на правлячу і фактично державну, 

формується адміністративно-командна система, починає панувати 

номенклатурний принцип добору кадрів. 

У 60–70-х рр. ХХ ст. було вжито ряд заходів щодо поліпшення кадрової 

роботи, визначено її головні напрямки: підготовка і перепідготовка кадрів усіх 

рівнів та професій, покращення їх підбору, розстановки і виховання, піднесення 

відповідальності; підвищення ролі спеціалістів; поліпшення якісного складу 

середньої ланки управління, обґрунтовано принципи безперервної освіти 

кадрів.  

Розглядаючи кадрову політику 80-х рр. ХХ ст., неможливо обійти 

процеси демократизації, що внесли помітні зміни в роботу з добору і 

розстановки керівних кадрів. За всієї негативної оцінки адміністративно-

командної системи заслуговує на увагу її досвід концентрації зусиль на певних 

пріоритетних напрямках, зокрема організації системи масової 

короткотермінової і більш тривалої підготовки керівних кадрів у переломні 

моменти. 

Доцільно використовувати сьогодні при здійсненні державної кадрової 

політики той кращий досвід, що був набутий у післявоєнні роки: розробки 

комплексних, річних, п’ятирічних та прогнозних (на 15 років) планів роботи з 

керівними кадрами і спеціалістами, планову основу підготовки резерву кадрів, 

організації стажування керівників і спеціалістів, використання атестації як 

засобу вивчення кадрів та формування кадрового резерву, системи 

перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів. Зокрема, на особливу увагу 

заслуговує спроба здійснення переходу до єдиної державної системи 

перепідготовки і підвищення кваліфікації керівних працівників, безперервного 

навчання працівників, створення координаційних органів на всіх рівнях, у тому 
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числі міжвідомчого характеру з професійного удосконалення кадрів, надання 

керівникам спеціальної управлінської підготовки. 

Але ми маємо робити висновки і з негативного досвіду. На жаль, жодний 

етап у розвитку економіки не був підкріплений дійовою кадровою політикою, 

державна кадрова політика зазнавала значних спотворень, які призводили до 

того, що управлінські кадри в багатьох випадках не були професіональними. 

Переважав технократичний підхід, унаслідок чого кадрова політика перебувала 

на другорядному плані. Перебудови в її здійсненні часто були непродумані, 

оскільки переважав політичний, ідеологічний підхід на шкоду науковому 

обґрунтуванню. 

Критичний аналіз вітчизняного досвіду роботи з кадрами, осмислення 

його позитивних і негативних сторін, його адаптація до сучасних умов України 

з урахуванням її традицій та менталітету народу дає можливість забезпечити 

спадкоємність позитивного досвіду, сприяє виробленню концепції нової 

державної кадрової політики. 

Вивчення досвіду зарубіжних країн стосовно здійснення кадрової 

політики дозволяє реалістичніше оцінити стан справ у цій сфері в Україні, 

визначити напрями і засоби підвищення ефективності діяльності державних 

структур. 

У роботі з кадрами в зарубіжних країнах є багато корисного, 

повчального, особливо у сфері державної служби. Водночас позитивний 

зарубіжний досвід, високоефективні західні технології вирішення кадрових 

питань не завжди можуть бути використані в умовах України, необхідно 

враховувати її традиції, особливості і менталітет українців. 

В Україні в період переходу до ринкової економіки великого значення 

набувають вивчення і використання досвіду країн із розвинутими ринковими 

відносинами щодо організації системи підготовки і підвищення кваліфікації 

кадрів. Так, системи освіти США, Японії, Великої Британії, Франції, Швеції, 

Німеччини мають досить високий ступінь структурної диференціації і здатність 

швидко адаптуватися до змін, які відбуваються в суспільстві. 
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Західні спеціалісти вважають, що знань, одержаних у вузі, достатньо 

тільки на перші 3-5 років роботи, після чого потрібна перепідготовка або 

підвищення кваліфікації. Досвід таких економічно розвинутих країн, як Японія, 

США, країн Західної Європи свідчить про те, що безперервна освіта стає 

фактом національного способу життя за умови, що вона має розгалужену 

інфраструктуру, різноманітні конкуруючі між собою форми і напрями 

реалізації і сприяє підвищенню конкурентоспроможності працівників. 

Про велику увагу, що надається проблемі роботи з кадрами сьогодні в 

усьому світі, свідчить значна кількість організацій та спеціалістів, зайнятих у 

цій сфері. Зокрема, функціонує Міжнародна асоціація з кадрового управління, а 

в США – Американське товариство кадрових керівників, Асоціація щодо 

дослідження трудових відносин. Видаються наукові та популярні журнали, 

присвячені роботі з кадрами: «Кадри», «Кадрова психологія». 

Для того щоб керівники відповідали сучасним вимогам як з погляду 

професіоналізму, так і щодо лідерських, новаторських якостей, здійснюється 

комплексний підхід до розвитку управлінських кадрів. Так, в американських 

організаціях довгострокове і поточне планування базується на так званих 

програмах управління кар’єрою керівників. Цим програмам притаманні такі 

риси: 

 конкретний і детальний облік керівних посад, які у майбутньому 

стануть вакантними; 

 індивідуальне планування кар’єри кожного керівника і спеціаліста, що 

стоїть у резерві на просування, з урахуванням потреб організації і якостей 

кандидата на посаду; 

 створення у працівників апарату управління стимулів до підвищення 

ефективності праці (завдяки гнучкій системі оплати і преміювання за 

результатами роботи з перспективою просування на посаді). Кадрові служби 

складають на певний термін (як правило, 5 років) схеми можливих посадових 

підвищень працівників з урахуванням очікуваних вакансій. 
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Багато в чому повчальним є досвід роботи кадрових служб корпорацій 

США, які часто нараховують 50 і більше службовців. У своїй діяльності вони 

застосовують різні методи управління персоналом. Під час набору нових 

працівників використовують метод психологічного аналізу: детально 

вивчається фотографія претендента за допомогою фізіологічних таблиць, що 

містять близько 200 окремих ознак. Анкету і лист-заявку кандидата на посаду 

піддають графологічному аналізу, у процесі якого виділяють комплекс ознак 

для характеристики особистих параметрів претендента. Крім того, аналізується 

анкета, що містить велику кількість запитань. Під час обробки результатів 

анкетування аналізується не стільки зміст відповідей, скільки стиль і характер 

викладення матеріалу, де мимоволі виявляються особливості кандидата. При 

виборі працівників за цим методом обґрунтовано відмовляють значній кількості 

претендентів, яка може становити понад 80 % від кількості тих, хто бажає 

отримати роботу. 

Вивчення зарубіжного досвіду здійснення державної кадрової політики в 

розвинутих демократичних країнах є надзвичайно корисним, оскільки саме 

увага до розв’язання кадрових проблем обумовила значною мірою їх прогрес у 

різних сферах. 

 

1.2. Поняття та зміст державної кадрової політики. Основні вимоги до 

кадрової політики 

 

Підготовка високопрофесійних державних службовців, створення умов 

для їх професійного зростання, підвищення ними в установлений строк 

кваліфікації відповідно до затверджених професійних програм з урахуванням 

актуальних питань державного управління є завданнями Програми підготовки 

та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, створення умов для її професійного зростання, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України № 1444 [13]. 
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Єдиного визначення  державної кадрової політики в літературі та 

законодавстві не існує.  Це, по-перше, пов’язано з багатозначністю цих понять, 

а по-друге, з тим, що на різних етапах історичного розвитку відбувалися зміни в 

суб’єктах  кадрової політики. 

Поняття «кадрова політика» і «державна кадрова політика» різні за 

змістом. «Кадрова політика» значно ширше поняття, оскільки її суб’єктами 

виступають підприємства, установи, організації, політичні партії, органи 

державної влади та місцевого самоврядування. Основним же суб’єктом  

державної кадрової політики виступає держава, яка визначає місце і роль кадрів 

у суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і принципи роботи 

державних структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, шляхи 

вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

раціонального використання кадрового потенціалу країни. Саме тому державна 

кадрова політика є визначальною складовою загальної кадрової політики, а 

головна роль у її розробці належить центральним та місцевим органам 

державної влади. 

Кадрова політика – генеральний напрямок кадрової роботи, сукупність 

принципів, методів, форм, організаційного механізму щодо вироблення цілей і 

завдань, спрямованих на збереження, зміцнення і розвиток кадрового 

потенціалу, на створення відповідального і високопродуктивного згуртованого 

колективу, здатного своєчасно реагувати на постійно мінливі вимоги ринку з 

урахуванням стратегії розвитку організації. 

Державна кадрова політика – стратегія, політичний курс роботи з 

кадрами на загальнодержавному рівні. Це виражаюча волю народу державна 

стратегія формування, розвитку та раціонального використання кадрів, усіх 

трудових ресурсів держави. Це система офіційно визнаних цілей, завдань, 

пріоритетів і принципів діяльності держави з організації та регулювання 

кадрових процесів і відносин. 

Державна кадрова політика окрім іншого – галузь загальної політики 

щодо принципів та методів відбору громадян на державну службу, їх 
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підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, розстановки та 

переміщення, використання та мотивування. Вона є інтегрованим 

відображенням групових, місцевих, кооперативних та інших інтересів, через 

формування кадрового складу органів влади. 

Об’єктом свого впливу держава вважає весь кадровий потенціал 

суспільства, всі людські ресурси. Разом з тим, об’єктом безпосереднього 

державного управління є кадри державної служби, які складають основу 

апаратів органів державної влади. 

Механізми управління державними службовцями на відміну від процесів 

організації кадрового потенціалу виробничих, підприємницьких, фінансово-

банківських структур мають свої особливості і жорстко регламентуються 

спеціальною системою нормативно-правових актів держави, що обумовлює 

необхідність побудови чіткої схеми супроводження системи роботи з кадрами. 

Мета державної кадрової політики – забезпечити ефективне функціонування 

апарату державного управління. 

Державна кадрова політика (де її суб’єктом виступає держава) визначає 

місце і роль кадрів у суспільстві, мету, завдання, найважливіші напрями і 

принципи роботи державних структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, 

шляхи вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

раціональне використання кадрового потенціалу країни. 

Окремі гілки влади, міністерства, відомства, місцеві державні 

адміністрації розробляють свої кадрові програми і плани, але в межах стратегії і 

тактики, реалізуючи державну кадрову політику. Саме за таких умов вона може 

стати ефективним важелем державного впливу на економіку і політичне життя. 

Головна мета сучасної державної кадрової політики: забезпечити високий 

професіоналізм управлінського процесу і всі ділянки трудової діяльності 

кваліфікованими, активно діючими, добросовісними працівниками, здатними 

забезпечити відродження України.  

Ця політика покликана визначити шляхи, засоби і механізми кадрового 

забезпечення реформ, максимально ефективно використовувати кадровий 
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інтелектуальний потенціал, вироблення принципів і критеріїв відбору та 

розстановки кадрів за об’єктивними даними, стимулюючи їх службове і 

професійне зростання. 

Розглядаючи шляхи державної кадрової політики, необхідно виділити три 

основні напряки: 

1) визначення суб’єктів кадрової роботи, їх функції, повноваження і 

відповідальність як по «вертикалі» (співвідношення функцій і прав у вирішенні 

кадрових питань центральних, регіональних і місцевих органів), так і по 

«горизонталі» (між органами різних гілок влади, відносно недержавних 

структур); 

2) визначити поточні і найближчі завдання та пріоритети; 

3) вибрати засоби, форми, технології роботи з кадрами в кожній 

конкретній сфері кадрової діяльності на засадах дотримання законності. 

Державна кадрова політика повинна базуватися на загальних принципах 

та спиратися на належне організаційно-структурне і матеріально-фінансове 

забезпечення. Доцільно виділити такі організаційні принципи державної 

кадрової політики: підбір кадрів за діловими, професійними і моральними 

якостями на засадах комплексної й об’єктивної їх оцінки; рівність і відкритість 

вирішення всіх кадрових питань демократично і гласно, однак з можливістю 

призначення на окремі посади; послідовності керівництва; забезпечення 

законності, дотримання нормативних вимог у вирішенні кадрових питань. 

Тенденції розвитку українського суспільства свідчать, що персонал 

державної служби в найближчий час зіткнеться з новою ситуацією. Вона 

визначатиметься політичним і економічним плюралізмом, зростанням ролі 

науки в організації управління, розширенням застосування сучасних 

інформаційних технологій. Ці умови вимагають формування нового типу 

персоналу, особливо вищого рівня державної служби. 

У нових умовах суттєво змінюється зміст державної кадрової політики. З 

одного боку, він звужується з погляду змісту, а з іншого, розширюється в плані 
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збільшення об’єктів впливу, збагачення і розвитку ролі місцевих державних 

органів у роботі з кадрами. 

Особливої уваги заслуговує питання про об’єкти та суб’єкти державної 

кадрової політики. 

Протягом довгих років кадрова політика розглядалась як односторонній 

процес, який іде «зверху донизу», з яскраво визначеною централізацією 

керуючого впливу. При цьому головним і майже повним суб’єктом кадрової 

політики була КПРС, яка майже зрослась з державними структурами. Усі інші 

суб’єкти кадрової політики лише виконували директивні вказівки. 

Суб’єктами кадрової політики є народ, держава (а саме – її органи), партії 

та рухи, економічні і суспільні об’єднання. 

Об’єктами, які протистоять суб’єктам кадрової політики і на яких 

направлена предметно-практична діяльність останніх, є кадровий корпус у 

цілому, або окремі категорії кадрів (управлінські кадри, кадри окремих партій). 

Державна кадрова політика в нових умовах має бути спрямована на 

формування такої системи роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на отримання 

як економічного, так і соціального ефекту, найвищого кінцевого результату.   

Перспективи розвитку кадрових процесів в умовах правової демократичної 

соціальної держави, потреба у демократизації, демонополізації та деідеологізації 

роботи з кадрами дозволяють визначити ряд суттєвих рис нової державної 

кадрової політики, яка в сучасних умовах має бути: 

 складовою державної політики; 

 науково обґрунтованою, творчою, ураховувати потреби держави в 

кадрах у перехідний період, визначати послідовність і етапність вирішення 

стратегічних завдань;  

 орієнтованою на відродження і сталий розвиток України, на залучення 

до державної служби професійно підготовлених, підприємливих людей з 

новаторськими творчими прагненнями і мотивацією; 

 об’єктивною, всебічною, комплексною, такою, що базується на єдності 

цілей, принципів, форм і методів роботи з кадрами та має враховувати різні 
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аспекти вирішення кадрових питань (економічні, соціальні, політичні, моральні, 

соціально-психологічні та інші); 

 єдиною для всієї України, але в той же час багаторівневою (державною, 

регіональною, місцевою), охоплювати весь кадровий корпус, всі кадрові процеси 

незалежно від механізму і ступеня державного впливу на них; 

 перспективною, мати попереджувальний та випереджувальний 

характер, розрахований на формування кадрів нової генерації з урахуванням 

соціального прогресу, у тому числі зміни змісту і характеру праці чиновників; 

 демократичною за цілями, соціальною базою і механізмом вирішення 

кадрових проблем; 

 достатньо гнучкою, тобто з одного боку, стабільною, оскільки саме зі 

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

коректуватися відповідно до зміни тактики залежно від ситуації; 

 забезпечувати індивідуальний підхід до персоналу; 

 духовно-моральною, виховувати в кожному державному службовці 

патріотизм, гуманізм, чесність, впевненість у правоті і громадянську 

відповідальність за доручену справу та особисту поведінку; 

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

правові ґарантії об’єктивного і справедливого вирішення кадрових питань; 

 ураховувати як вітчизняний так і зарубіжний досвід. 

Саме ці риси – реалістичність, науковість, творча спрямованість, 

об’єктивність, комплексність, демократичність, моральність, духовність, 

індивідуальність, гуманізм, законність та ін. – мають стати теоретико-

змістовними принципами державної кадрової політики. 

Необхідно зазначити, що в сучасних умовах державна кадрова політика 

повинна стати прискорювачем соціально-демократичних перетворень, центром 

усього управлінського процесу. Цілі та принципи кадрової політики можуть 

стати мобілізуючою й організуючою силою в координації і взаємодії всіх 

державних, економічних і громадських структур у вирішенні кадрових питань, 
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у формуванні, розвитку та раціональному використанні всього кадрового 

потенціалу, в тому числі управлінського і підприємницького. 

 

1.3. Принципи здійснення кадрової політики. Механізми кадрового 

забезпечення 

 

Державна кадрова політика має базуватися на відповідних принципах. 

Принцип (від лат. principium – основа) як поняття теорії відображає в системі 

державного управління закономірності, відносини, взаємозв’язки між її 

елементами. Принцип – фіксація наукового пізнання з усіма наслідками, що 

випливають звідси.  

Принципи державної кадрової політики – це основні, регламентуючі її 

положення і правила, які мають об’єктивну основу, базуються на природі і 

закономірностях кадрової діяльності і відображають цю діяльність у 

постійному розвитку. 

Державна кадрова політика, як раніше відзначалося, має розроблятись на 

підставі таких базових принципів, як: науковість, конкретно-історичний підхід, 

моральність, законність, спадковість, демократизм, змінність. 

Основними специфічними принципами, що регулюють кадрові процеси в 

окремій сфері, є: 

 добір за діловими, професійними і морально-етичними якостями; 

 дотримання гласності і відкритості, соціальна рівність доступу 

громадян до державної служби; 

 постійна увага до розвитку кадрів, їхньої підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації; 

 створення та функціонування ефективної системи резерву кадрів; 

 оновлення і одночасно стабільність кадрів, їх наступність, поєднання 

досвідчених і молодих, перспективних працівників; 

 аналіз стану кадрового потенціалу, оцінка його діяльності за 

досягнутими результатами і методами роботи. 



22 

В умовах побудови демократичної, правової держави, на нашу думку, 

серед принципів державної кадрової політики особливого значення набуває 

принцип її демократизму на основі верховенства права і законності. 

Основоположними принципами державної кадрової політики на 

сучасному етапі, крім вищенаведених, має бути комплексність, коли 

охоплюються всі сфери кадрової роботи, системність, тобто врахування 

взаємозалежності і взаємозв’язку окремих складових цієї роботи; ефективність, 

коли будь-які витрати в цій сфері повинні окупатися через результати 

діяльності. 

Нового змісту має набути принцип перспективності кадрів, який 

передбачає необхідність виконання таких умов: встановлення вікового цензу 

для різних категорій посад; визначення терміну роботи на одній посаді, на 

одній і тій же ділянці роботи; можливість зміни професії чи спеціальності, 

організація систематичного підвищення кваліфікації, стан здоров’я. 

Здійснення державної кадрової політики повинно базуватися на 

поєднанні довіри до кадрів з високою вимогливістю до них і конструктивною 

підтримкою. 

У сучасних умовах здійснення переходу від кадрової роботи в старому 

розумінні до науково організованої системи управління персоналом слід 

звернути увагу на принципи управління персоналом – правила, основні 

теоретичні положення і норми, котрими повинні керуватися керівники і 

спеціалісти в процесі управління персоналом. Управління персоналом 

здійснюється на основі традиційних принципів: науковості, демократизму, 

плановості, ефективного відбору, добору і розстановки кадрів, централізації і 

децентралізації, лінійного, функціонального і цільового управління, 

забезпечення контролю виконання рішень та ін. 

У цьому напрямку має враховуватися кращий досвід організації 

управління персоналом у розвинутих країнах світу. Зокрема, у США і Японії 

широко використовуються такі принципи управління персоналом: довічного 

найму; контролю виконання завдання, заснованого на довірі; поєднання такого 
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контролю з корпоративною культурою; консенсусне прийняття рішень, тобто 

обов’язкове схвалення прийнятих рішень більшістю працівників. Такі підходи 

мають враховуватися під час формування системи управління кадровими 

процесами на державній службі України, що, безперечно, буде мати 

позитивний результат. 

Державна кадрова політика як складне комплексне явище може успішно 

реалізовуватися через механізм нормативно-методичного, інформаційного та 

кадрового забезпечення. 

Створення механізму реалізації державної кадрової політики – складна 

теоретична проблема, недостатньо розроблена в науці державного управління. 

Стосовно предмета кадрової політики механізм – це система, що 

призначена для перетворення руху кадрових процесів у заданому напрямку.  

З метою підвищення ефективності кадрової політики дуже важливо 

налагодити стійкі, надійні механізми і технології роботи з кадрами, які б 

ґарантували оптимізацію кадрової діяльності. 

Механізм нормативно-правового забезпечення системи управління 

кадрами передбачає створення нової нормативно-правової бази, єдиного для 

України правового поля роботи з кадрами. 

У законодавчо-правовому забезпеченні державної кадрової політики 

простежуються деякі позитивні зрушення. 

Правове та нормативно-методичне забезпечення в системі управління 

кадрами залежить від структури правового регулювання державної служби в 

Україні та служби в органах місцевого самоврядування, яка включає: 

– конституційні засади; 

– законодавче регулювання, яким на державному рівні закріплюються 

питання статусу працівників державного апарату, державної служби та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

– нормативно-методичне забезпечення державної служби і служби в 

органах місцевого самоврядування, яке виконується на рівні постанов 

Верховної Ради України, указів Президента України, постанов і розпоряджень 
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Кабінету Міністрів України, актів інших органів, уповноважених на це 

законодавчо. 

Становлення державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, її кадрового потенціалу визначили Закон України «Про 

державну службу», прийнятий 16 грудня 1993 р. № 3723/ХІІ, який втратив 

чинність у 2015 році з прийняттям нового, більш актуального Закону України 

«Про державну службу» від 10 грудня 2015 р., а також Закону «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», прийнятий 7 червня 2001 р. 

Вертикаль управління у сфері державної служби започаткували Указ 

Президента України «Про заходи щодо здійснення структурних змін та 

забезпечення керівництва у сфері державної виконавчої влади» від 6.08.1994 р. 

№ 429/94 і Постанова Кабінету Міністрів України «Про управління державною 

службою» від 2.04.1994 р. № 209 та «Про затвердження Положення про 

Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України» від 

8.09.1994 № 681. 

Окреме місце серед базових документів державної служби, які 

обумовлюють розвиток кадрового забезпечення державної служби, займає Указ 

Президента України № 1035/98, яким затверджена програма кадрового 

забезпечення державної служби та програма роботи з керівниками державних 

установ, підприємств і організацій. 

Ці документи визначають шляхи формування нової генерації державних 

службовців. 

На розвиток цих програм розпорядженням Президента України 

затверджена програма організації навчання голів, керівників структурних 

підрозділів райдержадміністрації, осіб з їх кадрового резерву та голів і 

заступників голів районних рад. 

Таким чином, в Україні створено систему роботи з кадрами державної 

служби, відбулося становлення державної служби. 

Розбудова державної служби набула системного характеру після 

затвердження Указом Президента України № 1035 Програми кадрового 
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забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних 

установ, підприємств і організацій. Цим документом разом з Указами 

Президента України «Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в 

органах виконавчої влади, з керівниками державних підприємств, установ і 

організацій», «Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців» започатковано розроблення і прийняття 

нормативно-правових актів з удосконалення роботи з кадрами в органах 

виконавчої влади, конкурсного відбору, стажування, формування кадрового 

резерву, організації та проведення атестації, декларування доходів, навчання 

державних службовців. 

З метою вдосконалення управління державною службою відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України № 918 здійснюються заходи щодо 

впровадження державної комп’ютерної системи «Кадри», прийнято Закон «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Закон «Про місцеві державні 

адміністрації». 

Що стосується кадрового забезпечення системи управління кадрами, то  

досвід свідчить, що успіх будь-якої справи залежить від якісного складу кадрів, 

від правильної, науково обґрунтованої роботи з їх підготовки, добору і 

просування по службі. 

На здійснення ефективності кадрової політики спрямований ряд 

важливих документів. Наприклад, Указ Президента України «Про заходи щодо 

вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками 

підприємств, установ і організацій», Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження положення про роботу з кадрами в центральних та місцевих 

органах державної виконавчої влади».  

Психологічне та соціологічне забезпечення управління персоналом 

державної служби складається з: 

 впровадження тестування при відборі персоналу на державну службу; 

 розробка психограм посад; 
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 опитування державних службовців та кадрового резерву (наприклад, 

щодо потреб у навчанні). 

Прийнято Указ Президента України «Про розвиток соціологічної науки в 

Україні», в якому йдеться про підвищення ролі соціологічної науки у 

здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцнення 

демократичних засад суспільства та забезпечення прогнозованості суспільних 

процесів, зокрема: 

 започаткування державних наукових програм у галузі соціології, у 

тому числі соціально-психологічних проблем українського суспільства та 

розроблення пропозицій; 

 створення банку соціологічних даних з метою забезпечення 

інформацією органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, ЗМІ; 

 вивчення питання щодо створення в державних установах, навчальних 

закладах соціологічних і соціально-психологічних служб та їх кадрового 

забезпечення фахівцями у галузі соціології; 

 поширення соціологічних знань серед населення; 

 щорічне проведення прикладних соціологічних досліджень; 

 розгляд питання щодо запровадження курсу з основ соціології та 

психології в загальноосвітніх школах і збільшення кількості годин у вищих 

навчальних закладах; 

 сприяння діяльності Соціологічної асоціації України. 

В управлінському корпусі є нагальна потреба в діалектиці утвердження 

психологічної культури. Сучасна криза в Україні глобальна, але всі її аспекти 

безпосередньо пов’язані з головним чинником – невмінням управляти (у 

результаті – економічні втрати, конфлікт влади).  

Методичне забезпечення системи управління кадрами охоплює всі ланки 

підготовки, перепідготовки кадрів і підвищення їх кваліфікації. 

Основним навчально-методичним центром підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації кадрів є Національна академія державного управління 

при Президентові України. 
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Інформаційне забезпечення системи управління кадрами передбачає 

створення єдиної системи статистичних показників, які базувалися б на 

загальновизнаних класифікаторах, інших статистичних стандартах; створення 

центральних відомчих і регіональних банків даних кадрової інформації, 

запровадження реєстру державних службовців, єдиної інформаційної 

комп’ютерної системи «Кадри». 

Кадрове забезпечення системи управління кадрами в сучасних умовах 

передбачає суттєву перебудову структури і змісту роботи кадрових служб, 

визначення нового статусу суб’єктів кадрової діяльності, кардинальні зміни їх 

завдань і функцій, використання сучасних принципів, форм, методів і 

технологій кадрової діяльності. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

ДЕРЖАВІ НА ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПАХ 

 

 

2.1. Кадрова політика держави в механізмі управління кар’єрою 

державного службовця  

 

Незважаючи на близькість поглядів багатьох науковців, сталого поняття 

механізму в сфері державного управління та єдиного підходу у визначенні його 

складових елементів напрацьовано не було. 

С.І. Ожегов в словарі дає таке визначення: «Механізм – система, яка 

визначає порядок будь-якого виду діяльності» [68, с. 300]. 

Г.В. Атаманчук розглядає механізм державного управління як складну 

систему державних органів, організованих відповідно до визначених принципів 

для здійснення завдань державного управління [7].  

На думку Л.П. Юзькова, існують два основні підходи до визначення 

поняття «механізм» — структурно-організаційний та структурно-

функціональний. За першим підходом механізм характеризується як сукупність 

певних складових елементів, що створюють організаційну основу певних явищ, 

процесів, а механізм держави — як «сукупність установ», через які 

здійснюється «державне керівництво суспільством». За другим підходом при 

визначенні механізму того чи іншого державно-правового інституту (процесу, 

явища) увага акцентується не тільки на організаційній основі його побудови, 

але й на його динаміці, реальному функціонуванні. Сам Л.П. Юзьков віддавав 

перевагу структурно-функціональному підходу, і, з огляду на це, у загальному 

плані визначає механізм державного управління як організацію практичного 

здійснення державного управління (виконавчо-розпорядчої діяльності) [60].  

Отже, механізм державного управління є складним і системним 

утворенням, що органічно поєднує у собі ті чи інші складові елементи.  
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Цей механізм забезпечення стабільності, надійності конституційного 

устрою та надання державному управлінню організованості, компетентності і 

професіоналізму. В системі владних відносин він є гарантом формування 

цивілізованої державності, об'єднання зусиль гілок влади, створення кадрового 

потенціалу професіоналів для роботи в органах державного управління.  

Державні службовці покликані професійно виконувати практичні 

завдання щодо забезпечення соціально-політичних і правових передумов 

відносин громадян з державними інститутами.  

Національне агентство України з питань державної служби (далі – НАДС) 

є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та 

реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує 

функціональне управління державною службою в державних органах. 

Місія НАДС - розвиток професійної, ефективної, стабільної, політично 

неупередженої державної служби, що відповідає принципам належного 

врядування та стандартам і кращим практикам держав-членів ЄС.  

Діяльність Агентства ґрунтується на принципах верховенства права, 

забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина, законності,  

відкритості та прозорості, відповідальності. 

У своїй роботі ми керуємося Конституцією, Законами України, Указами 

Президента України та Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами. Основними є:  

Закон України «Про державну службу»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 500 

«Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби» .  

Головні завдання: 

формування та реалізація державної політики у сфері державної служби; 

функціональне управління державною службою в державних органах; 

консультативне та методичне забезпечення служби в органах місцевого 

самоврядування. 
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Територіальні органи НАДС утворені як юридичні особи публічного 

права відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 

року №30 «Питання оптимізації діяльності територіальних органів 

Національного агентства з питань державної служби та визнання такими, що 

втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

Згідно із Положенням про міжрегіональні управління Національного 

агентства України з питань державної служби  в Автономній республіці Крим, 

областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом НАДС від 21 

травня 2015 року №98 (зі змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 26 травня 2015 року № 600/27045, міжрегіональні управління 

підпорядковуються Національному агентству України з питань державної 

служби та є його територіальними органами. 

Основними завданнями міжрегіональних управлінь є: 

реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань 

управління персоналом на відповідній території; 

внесення на розгляд НАДС пропозицій щодо формування державної 

політики у сфері державної служби та з питань управління персоналом, а також 

служби в органах місцевого самоврядування; 

здійснення функціонального управління державною службою на 

відповідній території. 

Діяльність центрального апарату та органів місцевого самоуправління 

регулюється та регламентується згідно з законом. Цей правовий механізм, як 

правило передбачає, вирішує суперечності, які виникають в процесі його 

виконання (Рис. 2.1)  

Він так врегульовує суспільні відносини, які охоплюють діяльність  

держави  щодо  створення правових, організаційних, економічних  та  

соціальних умов реалізації громадянами України права на державну службу, 

визначає загальні засади діяльності, а  також статус державних службовців, які 

працюють в державних органах та  їх апараті. 
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Цей механізм має вміщувати концептуальні (вихідні) умови для 

визначення статусу державного службовця, визначати державну політику у 

сфері регулювання діяльності органів державного управління, повністю 

окреслювати правовий статус державних органів та апарату управління, 

описувати весь процес вступу на державну службу. Цей блок елементів  

характеризує теоретичні основи кар’єрного середовища державного службовця. 

Він є початковим (запроваджувальним) для другого блоку елементів кар’єрного 

процесу. 

В цей блок, який ми назвали кар’єрним процесом включає основні 

складові службової кар’єри такі як: посади, ранги, просування по службі, 

кадровий резерв, навчання (перекваліфікація); правові підстави для припинення 

державної служби, відставка; і останній – матеріальне та соціально-побутове 

забезпечення.  

Зауважимо, щоб професійний розвиток для службовця проходив постійно, 

потрібно обов’язково враховувати виділені нами за результатами наукового 

пошуку такі фактори: 

– демографічні  вік, стать, сімейний стан, вся попередня професійно-

кваліфікаційна підготовка; 

– соціально-економічні фактори – економічний та соціальний стани, етап 

сімейного циклу, статус, образ життя; 

– соціально-психологічні – життєві орієнтації і твердження, мотивація 

професійного шляху, моделі сприйняття дійсності й ставлення до самого себе, 

відношення до себе та до служби, тип структури особистості, засвоєння нової 

інформації тощо. 
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Рис. 2.1. Основні елементи правового механізму діяльності державних 

службовців  

 

На наш погляд, професійний саморозвиток службовців здебільшого 

відбувається на робочому місці, виходячи з цього, доцільно розглянути такі 

його загальні етапи: 

– формування професійної спрямованості, яка проявляється в активізації 

інтересу до певних процесів, фактів, що мають безпосереднє відношення до 

професійної ситуації на робочому місці; 

– формування професійного самовизначення, тобто процесу прийняття 

обґрунтованого рішення щодо набуття необхідних знань чи вмінь на службі; 

– формування професійної компетенції, як сукупності придбаної фахової 

компетентності (значимих знань, вмінь, навичок) та взятих відповідних 

обов’язків, прав та відповідальності службовця; 

– становлення професіонала, тобто усвідомлення свого рівня професійних 

ресурсів і потенціалу та найкраще використання їх у сфері державної служби. 

Попереднє, наведене в попередньому розділі, завдяки додатковому 

Концептуальні основи державної служби та її головних учасників державних службовців  

Державна політика у сфері регулювання діяльності державних службовців 

Правовий статус державних службовців, органів державної влади, апарату управління 

Процес державної служби (від прийняття до усунення)  

Службова кар’єра державних службовців  

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців 

Відповідальність за порушення норм управління кар’єрою державного службовця 

Підстави для припинення діяльності державного службовця 
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розгляду наукових джерел виділено та  врахувати всі можливі форми 

професійного розвитку персоналу органів влади, як ті, що існують у 

державному управлінні, так і ті, що необхідно запозичити із зарубіжних 

державних чи бізнесових моделей управління персоналом, це: 

 підбір і добір кандидатів на роботу; 

 розстановка та професійна адаптація службовців у колективі; 

 безперервне професійне навчання кадрів; 

 планування і управління розвитком кар’єри службовців; 

 планування та підготовка кадрового резерву ; 

 виявлення й розвиток молодих співробітників з лідерським та 

інноваційним потенціалом [91, с. 168]. 

Отже, зробимо висновок, що системний розгляд складного поняття 

«кар’єра державного службовця» дозволив дати чітке визначення самого 

поняття, розглянути структурні складові цього процесу та їх зміст, виявити всі 

форми професійного розвитку, їх взаємозв’язки та звести їх в цілісну 

теоретичну картину.  

 

2.2. Методи управління кар’єрою державних службовців у різних країнах 

світу  

 

Кращим прикладом елітарної системи є Франція. У французькій 

Національній школі державного управління майбутні високопоставлені 

державні службовці проходять більше як дворічну теоретичну й практичну 

підготовку. У Німеччині система «практикумів» пропонує найкращим 

студентам навчання «без відриву від виробництва». Загалом, коли є  потреба у 

висококваліфікованих, професійних кадрах, надається перевага елітарній 

системі, яка є основою для більш добірного підходу в комплектуванні 

персоналу [56].  

Інший підхід до добору кадрів державної служби має назву відкритого 

або конкурсного. Відкриті системи добору застосовуються насамперед в США, 
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та багатьох інших країнах світу, вони забезпечують більш гнучкий, 

децентралізований та заснований на ринкових принципах підхід у доборі 

державних службовців.  

Наприклад, система, що прийнята в цій країні, на противагу елітарній 

моделі надає доступ на різні сходинки управлінської ієрархії без будь-яких 

вікових обмежень. Тут централізовані конкурсні вступні іспити замінені 

вузько-профільними тестами, керівникам надано більше свободи в доборі 

працівників. Елітарний та відкритий підходи не є взаємовиключними. У США, 

в доповнення до системи горизонтальної комплектації персоналу, діє Вище 

адміністративне управління для формування елітарної групи в межах державної 

служби. Відкрита система наділяє керівництво ширшою свободою в доборі 

персоналу з необхідною кваліфікацією та протидіє застійним явищам у 

державному апараті.  

Типовим прикладом, коли фахове навчання відбувається ще до 

призначення, є французька модель підготовки державних службовців вищої і 

середньої управлінської ланки. По суті, професійна підготовка в Національній 

школі державного управління (Париж) і п’яти регіональних інститутах 

державного управління (Бастія, Лілль, Ліон, Мец, Нант) є своєрідним 

механізмом вступу на державну службу зазначених рівнів у Франції. 

Випускники шкіл та інститутів після закінчення навчання призначаються в 

один із корпусів державної служби, причому призначення здійснюється 

відповідно до рейтингу слухача в табелі успішності [озірська]. Основними 

складовими системи професійної підготовки державних службовців у Франції 

виступають базове (довгострокове) й наступне періодичне (короткотермінове) 

професійне навчання. Професійний рівень працівників покладено в основу 

службової кар’єри, що зумовлює зростання ролі поетапного професійного 

вдосконалення упродовж служби [244]. Таким чином, можна стверджувати, що 

типи добору і підготовки фахівців державного управління у Франції 

взаємопов’язані та взаємозумовлені.  
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Відкритий характер добору персоналу державної служби в США 

детермінує зовсім інший, відмінний від французького, тип професійного 

навчання державно-управлінських кадрів. Цей тип, враховуючи його 

специфіку, можна назвати ринково-статистичним. У США не існує жорсткої 

цільової прив’язки фахової підготовки до призначення на посаду, відповідними 

фахівцями достатньо насичується ринок праці, звідки вони на конкурентно-

конкурсних засадах добираються і призначаються на посади, як правило, на 

певний термін [58].  

Професійне навчання державних службовців як важливу складову 

професійного розвитку, у свою чергу, можна поділити на дві компоненти: 

фахово-тривалу базову, перспективну підготовку (зазвичай, із наданням 

академічних ступенів і кваліфікацій) та короткотермінове ситуативне 

підвищення кваліфікації (доступеневе або ступеневе сертифікатне чи 

дипломне).  

Наведені вище приклади свідчать, що підходи до управління добором та 

підготовкою кадрів у різних регіонах світу неоднакові, і насамперед, 

відрізняються ступенем централізації чи децентралізації. Якщо порівнювати 

Європу і Північну Америку, то в першому випадку вони в цілому значною 

мірою централізовані, у другому – навпаки, децентралізовані. Країни 

континентальної Європи більш схильні до використання закритих, або 

елітарних, моделей адміністративних систем, тоді як країни Північної Америки 

– до відкритих, або загальнодоступних. Проте існують суттєві розбіжності в 

підходах і в межах європейського континенту. Так, в Іспанії, Італії, Франції як 

унітарних державах надають перевагу централізованим із задіянням державних 

інститутів і закладів методам добору та навчання. 

У Нідерландах, Об’єднаному Королівстві, скандинавсько-прибалтійських 

країнах більш популярні децентралізовані методи, навіть із залученням 

недержавних і приватних інституцій.   

Отже, політика добору і прийому кадрів впливає на професійну 

підготовку державних службовців. Як зазначалося, у частині країн (Німеччина, 
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Франція) передумовою набору нового персоналу на державну службу є 

спеціальна освіта, яка дає кандидатові необхідну підготовку для роботи. Часто 

система державної служби після прийому працівника створює умови для його 

досить тривалої і всебічної підготовки. За такого підходу немає потреби в 

адаптаційній підготовці персоналу в перші роки служби. Це може бути 

причиною того, що більшість органів державної влади країн континентальної 

Європи відносно пізно відкрили для себе необхідність підвищення кваліфікації 

кадрів. Натомість, у британській системі, де в процесі відбору та набору кадрів 

брався до уваги рівень, а не зміст попередньої освіти, і де тривала початкова 

підготовка відразу після прийому на роботу не була характерною, цінність 

адаптаційного навчання була визнана значно раніше [73 ]. 

У країнах Північної Америки (США, Канада) в багатьох університетах, 

пропонують бакалаврські, магістерські, докторські а також сертифікатні та 

дипломні академічні програми з державного управління. При цьому 

забезпечуються високі стандарти адміністративної підготовки державних 

управлінців, зміст навчання узгоджується з вимогами органів державного 

управління, формується з урахуванням фахових потреб, інтересів, досвіду осіб, 

що здобувають відповідну професійну освіту [56 ].  

Прискорення змін, посилення інтеграційних процесів, загострення 

конкурентних засад сучасного суспільного життя зумовлюють потребу в 

безперервній професійній підготовці, яка дедалі стає стимулюючою основою 

для розвитку кар’єри державних службовців шляхом забезпечення тісного 

зв’язку між навчанням і службовим просуванням [45 ]. 

Серед заходів професійного розвитку завдання фахової підготовки 

сьогодні виходить на передній план. Підготовку дедалі частіше включають до 

корпоративних планів, наголошуючи на стратегічній важливості піднесення 

професійної компетентності, необхідної для успіху реформ (наприклад, у 

Великій Британії, Іспанії, США, Франції). Так, у Франції, починаючи з 1988 р., 

на загальнодержавному рівні з профспілками укладалися трирічні угоди, які 

передбачали підвищення кваліфікації кадрів, а також розробку багаторічних 
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планів підготовки на рівні підрозділів міністерств. Водночас здійснення і 

фінансування програм навчання було децентралізовано. Головними напрямами 

підготовки, як зазначено в угодах, мають стати менеджмент людських ресурсів, 

нові технології, адаптація до європейської інтеграції та поліпшення якості 

послуг населенню [62]. 

У деяких країнах закладено такі принципи державної служби щодо 

розвитку людських ресурсів, які тісно пов’язують стратегії фундаментальної 

підготовки та підвищення кваліфікації із загальними стратегіями реформування 

державної служби (приміром, у Данії, Канаді, США). У цьому контексті 

міністерства, державні агенції заохочують до розробки своїх власних програм 

(у деяких країнах виділяють певні ресурси на ці цілі), які б були пристосовані 

до специфічних організаційних та управлінських відомчих потреб. У зв’язку з 

тим, що розвиток лідерства і менеджменту є пріоритетом для багатьох систем 

державної служби, в окремих країнах, наприклад, у Великобританії, Канаді та 

США, програми розробляли з акцентом на набір ключових професійних 

якостей, які повинні набути керівники вищої управлінської ланки  [57]. 

У світової практиці викликають дебати щодо відомого і в нашій державі 

кадрового резерву, що є історичною національною традицією державного 

управління багатьох країн Європи та Східної Азії. В літературі зустрічаються 

різні підходи до визначення ролі та місця кадрового резерву державної служби. 

Спектр позицій дуже широкий із протилежними поглядами на його крайніх 

полюсах: від повної абсолютизації резерву до категоричного неприйняття. 

Наявність і доцільність кадрового резерву припускають експерти Світового 

банку Л.Акер та Д.Келлі. Останній аналізував систему професійної підготовки 

державних службовців в Україні, зокрема у зв’язку з формуванням «кадрового 

резерву» [65, с.12] та в контексті «майбутньої кар’єри» [65, с.21] і потреби 

«відповідати сучасному рівню професіоналізму». Наявність резерву кадрів 

передбачено законодавством багатьох країн, скажімо, Східної Європи, 

Середньої Азії . 



38 

У США просування державних службовців по службі здійснюється 

відповідно до «системи заслуг», їх здібностей, знань та умінь. Разом з тим з 

1979 р. існує Служба вищих керівників (СВР), яка є особливою кадровою 

системою в органах виконавчої влади, що включає кар’єрних та політичних 

чиновників, які зайняті на ключових державних постах. Мета її створення – 

забезпечення кадрового резерву як для кар’єрних, так і для політичних 

службовців. У 1994 р. СВР охоплювала 7560 осіб, що становило близько 0,5% 

усіх федеральних службовців. Установлено особливі правила вступу до СВР: 

кандидат проходить конкурсні іспити, визначаються специфічні кваліфікаційні 

вимоги (стаж роботи, професійні знання, навички та ін.). Міністерства 

резервують вакансії, інформацію про які служба управління персоналом 

публікує кожні два тижні. Члени СВР можуть займати посади всередині СВР 

незалежно від своєї початкової посадової позиції, мають підвищений порівняно 

з іншими службовцями рівень зарплати, право на отримання президентської 

нагороди. Відомство може доплачувати таким керівникам до 25% від окладу. У 

результаті впровадження системи СВР сформовано ефективну модель 

організації вищої державної служби, створено групу висококваліфікованих 

кадрових управлінців, а міністерства, інші органи державної влади отримали 

можливість гнучко розпоряджатися людськими ресурсами, підбирати 

висококваліфікованих працівників[47].     

У Німеччині застосовують особливі відбірні процедури, які відрізняються 

своєю етапністю. Статус чиновника найвищої категорії А можна набути після 

поетапного відбору і вільного прийняття на кадрову службу. Кандидат на 

кадрову службу з університетською освітою має успішно скласти перший 

державний іспит і пройти відбір на підготовчу службу. Відібрані кандидати 

проходять упродовж двох-трьох років підготовчу службу (приблизно 70% 

цього часу припадає на стажування на різних посадах та в органах різного рівня 

і 30% – на навчання). Вони повинні витримати другий державний іспит та 

отримати звання «асесора», яке засвідчує здатність займати посади на службі і 

потім успішно пройти процедуру відбору на вакантну посаду. Державні іспити 
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мають дуже складний і формалізований характер, а процедура відбору на 

вакантну посаду включає попередній відбір кандидатів на підставі їх досьє і 

остаточний – за результатами співбесіди. Для вступу на вищу (необхідний 

ступінь бакалавра), середню (потрібна професійна освіта) або просту 

(необхідна середня освіта) службу існує конкурс документів, підготовча служба 

є менш тривалою і завершується простим іспитом [49]. 

Отже, огляд досвіду функціонування інституту кадрового резерву дає 

змогу зробити такі висновки. По-перше, у принципі резерв кадрів відіграє 

подвійну роль (з одного боку, це інструмент заміщення посад, з другого – 

механізм кар’єрного розвитку). По-друге, реально явно домінує одна сторона 

дуального характеру резерву – передовсім його орієнтація на заміщення посад.  

Отже система кадрових резервів має включати: 

-  за критерієм удосконалення – резерви ротації та кар’єрного росту; 

- за критерієм планових термінів перебування – резерви оперативний, 

тактичний, стратегічний (перспективний); 

- за критерієм національної важливості і безпеки – резерви національний, 

локальний, інституційний; 

- за критерієм спрямованості та акцентованості – резерви заміщення 

(посад) і розвитку (кар’єри). 

У зарубіжній практиці застосування кадрових технологій професійного 

удосконалення державних службовців надають перевагу плануванню 

кар’єрного розвитку. Планування кар’єрного розвитку допомогає сформувати 

висококваліфікований склад службовців в системі державного управління і тим 

самим сприяти професійному виконанню поставлених завдань, забезпечити 

компетентність у змаганні з приватним сектором за залучення професіоналів 

[36]. Основний зміст планування кар’єрного розвитку державних службовців 

полягає в ефективній та результативній їх задіяності для досягнення цілей 

державної служби та задоволення інтересів особистості [10]. 

Як правило, включення державного службовця до плану кар’єрного 

розвитку, що складається на наступні 3 – 5 років з моменту призначення його 
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на посаду, передбачає планування посадового переміщення працівника та 

відповідного його індивідуального професійного вдосконалення. Такий план 

містить варіанти кар’єрного розвитку, посадового переміщення державного 

службовця з зазначенням посад, на яких можливі стажування чи тимчасове 

виконання обов’язків, а також сплановані призначення та необхідні заходи 

щодо підвищення професіоналізму.  

У США, сучасна модель кар’єри державного службовця не містить 

автоматичного просування по службі. Рівень професійності та якість виконаної 

роботи є основним критерієм для підвищення службовця по посаді [21]. 

Практика управління кар’єрою має правову основу та відлагоджений механізм 

просування по службі зарекомендованих конкретними досягненнями 

службовців.  

У Великобританії значна кількість керівників для планування кар’єрного 

розвитку своїх працівників використовує описи компетенції схвалені на 

національному рівні (Національні фахові кваліфікації – National Vocational 

Qualifications). Опис компетенції – це своєрідний стандарт, який є обов’язковим 

на робочому місці, для визначення якості виконуваної роботи [32; 44]. 

У Франції планування кар’єрного розвитку здійснюється шляхом 

внесення чиновника в щорічний список підвищення, що складається після 

отримання щорічної оцінки з урахуванням вислуги років або на основі 

професійного відбору, що здійснюється за результатами іспиту [21].  

Визначено, що мотивація завдяки її стимулюючій та заохочувальній ролі 

виступає водночас і умовою, і фактором професійного та кар’єрного росту. 

Також виявлено, що мотивація за компонентним складом і структурою є 

складною. 

Отже мотивація закономірно має враховуватися в управлінні персоналом 

державної служби взагалі, і зокрема в забезпеченні професійного і кар’єрного 

розвитку державних службовців. Серед мотиваторів називають: матеріальне, 

пенсійне та соціально-побутове забезпечення; заробітну платню та премії, 

додаткові виплати та бонуси; надбавку за вислугу років; прозорість і 
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зрозумілість оплати праці; гідну оцінку професійних заслуг; гласність 

результатів роботи; зв'язок між службовим просуванням та професійними 

досягненнями, фаховим рівнем; нормативно-правову основу, відлагоджений 

механізм та інформування про правила просування по службі; перспективи 

кар’єрного розвитку; створення умов для самореалізації та навчання; реалізацію 

творчого потенціалу; підтримку ініціативи; вплив на прийняття рішень; 

формування відчуття приналежності до колективу; зворотній зв’язок з 

адміністрацією та колегами; обмін досвідом та інформацією; суспільний 

престиж діяльності; престижність займаної посади; вимоги до професійної 

кваліфікації та етикету; формування розуміння професіоналізму; конкурси на 

кращого за професією; посвячення в професію; введення почесних звань; 

виявлення уваги та шани до персоналу; забезпечення морально-психологічного 

комфорту; делегування повноважень та відповідальності; форми 

дисциплінарного впливу та інші [68].  

Аналіз світового досвіду оцінювання професійних якостей державних 

службовців дає підстави вважати, що формування цілісної системи 

професійного удосконалення державних службовців необхідно передбачає 

запровадження об’єктивної атестаційної оцінки кадрів на основі особистих 

заслуг і досягнень. При цьому в процесі атестації, яка спрямовується на 

піднесення професіоналізму, кар’єрного росту державних службовців, 

забезпечення стабільності кадрового корпусу, розв’язуються такі завдання, як 

виявлення потенційних можливостей персоналу з метою його найбільш 

доцільного й ефективного використання; стимулювання й заохочення зростання 

професійної компетентності, зокрема шляхом навчання працівників, 

ініціативності й творчості; посилення організованості й дисциплінованості, 

звітності й відповідальності державного апарату [75].  

Приміром, у США органи державного управління на підставі 

рекомендацій Управління державної служби цієї країни розробляють власні 

системи оцінок. Атестаційний лист щорічно складається керівником у 

письмовій формі на основі рекомендацій атестаційної комісії і видається 
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державному службовцю, який має право висловлювати свої заперечення та 

вимагати перегляду оцінки його професійної діяльності. Незадовільна оцінка 

роботи приводить до звільнення або переведення на іншу посаду. Проте, якщо 

протягом п’яти років діяльність службовця двічі оцінювалася незадовільно або 

протягом трьох років – не більш, як на задовільну оцінку, то такого працівника, 

як правило, звільняють. Успішна атестація є підставою для підвищення за 

посадою [63]. 

У Великобританії оцінювання персоналу проводять за результатами 

річного звіту державного службовця та співбесіди з питань професійної 

орієнтації. Оцінювання виконавської діяльності базується на критеріях 

досягнення поставлених цілей і компетентності. Оцінка обговорюється 

працівником з його безпосереднім керівником, після чого складається річний 

звіт з висновками щодо результатів діяльності та очікуваннями стосовно 

діяльності працівника в наступному році. 

У Німеччині оцінка службовців проводиться кожні три роки. Розрізняють 

оцінку роботи для конкретної посади і оцінку придатності за загальними 

професійними ознаками особистості. При цьому оцінка роботи стосується 

якості результатів та стилю діяльності. Оцінка придатності характеризує 

спроможність мислити, старанність, швидкість виконання завдань, творчість, 

готовність учитися. У проведенні оцінки бере участь безпосередній керівник та 

керівник установи. Перед визначенням оцінки з працівником обов’язково має 

бути проведена співбесіда. Цікавим є той факт, що в межах кожної категорії 

лише 15% працівників, що атестуються можуть отримати найвищу оцінку і 

лише 35% – оцінку добре.  

У Франції просування чиновника по службі здійснюється на підставі 

результатів атестаційної оцінки. Кожні півтора-два роки успішно атестованому 

службовцю надається наступний розряд з більш високою заробітною платою. 

Просування по службі затримується, якщо працівник отримав низьку оцінку. Є 

такі службовці, що за весь час служби жодного разу не отримували підвищення 

в класі.  
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В Україні, відповідно до Положення про проведення атестації державних 

службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1922, 

передбачена атестація державних службовців усіх рівнів один раз на три роки, а 

в період між атестаціями – щорічна оцінка виконання державними 

службовцями своїх завдань та обов’язків. Оцінці підлягають результати роботи: 

її обсяги і терміни виконання, якість, самостійність, ініціативність, співпраця з 

колегами, відповідальність, орієнтація на кінцевий результат, рівень 

конфліктності, вміння висловлюватися усно і письмово тощо [постанова про 

атестацію]. Оцінка необхідна для складання індивідуальних планів 

професійного розвитку державних службовців, виявлення слабких місць у 

роботі, шляхів їх усунення, схвалення позитивного, створення мотивації 

подальшого вдосконалення діяльності. 

Огляд досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних учених [11; 17] 

засвідчує, що серед різних складових кар’єрного розвитку державних 

службовців чільне місце посідають оцінювання (атестація) та мотивація щодо 

підвищення професійної компетентності персоналу. При цьому оцінювання 

професійної діяльності державних службовців, з одного боку, має самостійне 

значення для їх удосконалення, адже виявляє недоліки в компетенції та її 

практичній реалізації. А з іншого є підставою для умотивування (стимулювання 

або заохочення) кваліфікаційного зростання, просування по службі, якісного 

виконання посадових обов’язків  

У США оцінка професійної діяльності державного службовця є 

підставою для зміни посади чи звільнення з посади. Призначення службовців на 

посади, просування по службі, оцінка їх роботи, підвищення кваліфікації, 

заохочення та стимулювання, підготовка рекомендацій щодо удосконалення 

кадрової роботи є компетенцією Бюро управління персоналом. Оцінка роботи є 

основою для прийняття рішень про підвищення професійної компетенції, 

переводу на іншу посаду та ін. Згідно із законом у кожному відомстві діє власна 

оціночна система, розроблена на основі рекомендацій Управління державної 

служби, та кваліфікаційні стандарти для просування по службі, що визначають 
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мінімум вимог для успішного виконання відповідної роботи [11]. Кандидати, 

які задовольняють визначені законом стандарти можуть претендувати на 

посаду, але займає посаду претендент з найвищою кваліфікацією [21].  

У Франції основним принципом побудови державної служби є послідовне 

просування по «кар’єрі», спеціально організованій та достатньо мотивованій 

для виявлення і залучення найкращих кадрів. Важливим напрямом політики у 

сфері державної служби Франції є забезпечення взаємозв’язку службового 

просування (ротації) та відповідної підготовки. Професійне навчання 

французьких державних службовців – необхідна умова кар’єрного росту. 

Призначення на керівні посади будь-якого ієрархічного рівня має 

супроводжуватися підтвердженням того, що кандидат пройшов чи проходитиме 

підготовку, пов’язану з виконанням ним професійних обов’язків на посаді. 

Тобто безперервна професійна підготовка має мотивуючий характер для 

розвитку кар’єри державних службовців [44]. 

У Великобританії оцінювання персоналу здійснюється на підставі річного 

звіту державного службовця шляхом порівняння досягнутих результатів з 

поставленими на початку року цілями. За підсумками обговорення оцінки з 

безпосереднім керівником готується річний звіт, що містить висновки про 

результати діяльності та очікування від працівника в наступному році [11]. 

Важливий етап у системі кар’єри державних службовців – аналіз оцінки з 

метою виявлення претендентів на службове просування. Оцінювання націлене 

на те, щоб керівництво завжди мало інформацію про кар’єрні можливості 

підлеглих, про їх готовність чи потенційні здібності зайняти більш високу 

посаду [46]. Система найма, навчання та просування по службі організована 

так, щоб створити тип професійного управлінця, адміністратора широкого 

профіля (подібна концепція домінує й у Франції) [21]. 

На основі порівняльних досліджень можна стверджувати, що головними 

недоліками національних систем оцінювання державних службовців є такі: 

недостатня розробленість і визначеність ключових компетентностей; 

домінування самооцінювання та внутрішнього оцінювання, що зумовлює 
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суб’єктивізм і формалізм результатів; відсутність або слабкість стандартів 

оцінювання (змістових, процедурних, кваліфікаційних, етичних); ігнорування 

або недооцінка валідності та надійності методів оцінювання; неувага до прав, 

обов’язків, відповідальності, звітності учасників оцінювання; брак прозорості 

та відкритості. У зв’язку з цим вбачається науково та практично виправданим 

перенесення теоретичного і прикладного доробку з оцінювання у сферах освіти 

і охорони здоров’я в державне управління, що слугуватиме професійному 

удосконаленню та кар’єрному розвитку державних службовців. 

Кар’єрний розвиток державного службовця означає, з одного боку, 

досягнення ним певної ефективності й продуктивності в роботі (суб’єктивно-

особистісний аспект), а з другого боку, адекватне визнання службових 

досягнень і заслуг працівника та найбільш раціональне його використання 

(посадове просування) на державній службі (об’єктивний аспект). Очевидно, 

що друге значною мірою визначається фактичним рівнем і якості першого. 

Отже, дослідницька увага насамперед має концентруватися на результатах 

діяльності державних службовців та чинниках, що їх забезпечують. 

У країнах ЄС під час процесу оцінювання значна увага приділяється 

кінцевим результатам роботи (наприклад, укладання цільових угод, участь в 

організаційній діяльності), комунікаційним аспектам, враховуються результати 

роботи, правильність виконання, творчий підхід, надійність, організаційні 

навички, робота в команді тощо [13]. 

Особливими ознаками характеризується кар’єрна система в Японії. В 

основі підготовки держслужбовців Японії лежить сукупність п'яти систем: 

довічного наймання, кадрової ротації, підготовки на робочому місці, репутацій 

і оплати праці. Взаємозв'язок і взаємозалежність цих систем створюють 

мотивацію до високоефективної праці, максимальній реалізації професійних і 

ділових якостей. 

Система довічного наймання заснована на принципі заміщення вакансій 

працівниками відомства, у якому вони працюють. Визначальними при цьому є 

стаж роботи й вік. Випускники навчальних закладів поступають на державну 
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службу, проходять навчання й підготовку в органі управління й працюють там 

до граничного (установленого законодавством) віку. 

Система ротації кадрів припускає їхнє переміщення по горизонталі й 

вертикалі через кожні два- три роки. Згоди працівника на це не потрібно, за 

винятком випадків, зв'язаних зі зміною місця проживання. Вважається цілком 

нормальним явищем, якщо керівник відділу збуту міняється місцями з 

керівником відділу постачання. Багато японських керівників на ранніх етапах 

своєї кар'єри працювали в профспілках. У результаті такої політики японський 

керівник має значно менший обсяг спеціалізованих знань (які в кожному разі 

втратять свою цінність через п'ять років) і одночасно володіє цілісним 

поданням про організацію, підкріпленим до того ж особистим досвідом. Щаблі 

цієї кар'єри працівник може пройти як в одній, так і в різних організаціях.   

Прийом на держслужбу випускників навчальних закладів всіх рівнів 

проводиться раз у рік. Свій трудовий шлях вони починають із нижчого 

ієрархічного ступеню, що дозволяє досконально вивчити специфіку праці на 

кожному робочому місці. У процесі ротації працівник два-три рази 

переміщається по горизонталі й лише потім переміщюється по вертикалі. Це 

сприяє підвищенню компетентності персоналу, знижує ризик прийняття 

неефективних рішень. Наприклад, начальник відділу зайнятості міністерства 

праці не тільки володіє знаннями, що ставляться до його області, але й добре 

орієнтується в питаннях оплати, умов праці, соціального партнерства, оскільки 

вивчав їх у процесі ротації. 

Однак, дана система, позитивно впливаючи на рівень професіоналізму 

працівників, може одночасно сковувати ініціативу, оскільки ротація формує 

свідомість «тимчасового керівника». Її «противагою» є система репутацій, суть 

якої в тім, що в процесі переміщень у працівника складається певна репутація, 

закріплена письмовими характеристиками. Такий підхід визначає умови 

розвитку ділової кар'єри працівника, стимулюючи його творчість і ініціативу. 

Розвитку кар'єри сприяє система підготовки на робочому місці. Існує 

чіткий поділ між фундаментальним професійним утворенням у коледжах і 
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вищих навчальних закладах і всередині організації, що дозволяє «довести» 

навчання випускників до необхідного організації рівня. Характерна практика 

набору кадрів за результатами оцінки здатностей людини до навчання й 

адаптації в трудовому колективі. Питання про конкретні обов'язки випускника 

навчального закладу вирішується вже після прийняття його на роботу. Цим 

японська система наймання відрізняється від американської і європейської 

практики, коли зміст роботи закріплюється в контракті, після підписання якого 

здобувач приймається на роботу. 

 

2.3. Аналіз чинників, що сприяють розвитку державної кадрової політики 

(на базі експертного опитування державних службовців в Україні)  

 

Світовий досвід свідчить, що критичну роль у професійному 

вдосконаленні й кар’єрному розвитку державних службовців в сучасних умовах 

глобальної та регіональної інтеграції, національної диференціації, прискорення 

суспільних змін відіграють загальнонаціональні системи професійного 

навчання державних службовців.  

І дійсно, такі спеціальні системи професійного навчання мають бути 

функціонально спроможними в різних аспектах для забезпечення різноманітних 

професійних потреб як державних службовців, так і органів державної влади, а 

також різних форм надання освітніх послуг. Відповідно до двох різних типів 

залучення кадрів до державного управління (елітарний, або закритий, і 

загальнодоступний, або відкритий) національні освітні системи професійного 

навчання персоналу державної служби характеризуються тим чи іншим 

ступенем загальності-корпоративності, суспільної відкритості-закритості.  

За будь-якого типу згідно з вимогами сучасного ефективного підходу до 

критеріїв компетентності важливо, щоб професійне навчання та вдосконалення 

було сфокусоване не тільки на потребах організації, але й відповідало потребам 

персоналу, його прагненням та потенціалу самореалізації, а навчальні системи 

були достатніми в кількісному та якісному відношеннях. 
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В Україні з року в рік спостерігається динаміка зростання кількості осіб, 

що вирішили присвятити службі в органах місцевого самоврядування та 

органах державної виконавчої влади. Станом на грудень 2019 року в нашій 

державі статус державного службовця або посадової особи місцевого 

самоврядування мали 18929 особи, що на 2,5% більше, ніж у 2018 році, та на 

цілих 28,8% більше, ніж у 2010 році.  

Посадові особи місцевого самоврядування (5695 осіб), порівняно з 

державними службовцями (13234 особи), мають більший відсоток керівного 

складу, відносно власної кількості (рис. 2.2).  

 

 

Рис. 2.2. Порівняльна діаграма співвідношення керівного складу та 

спеціалістів в ОДВВ та МС 

 

Задля того, щоб прослідкувати кадрові зміни у даних структурах, варто 

розглянути статистичні дані щодо плинності кадрів в органах державної 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування. Так, у 2019 році статус 

державного службовця втратили 2225 осіб (16,8% від загальної кількості 

держслужбовців), з яких 1834 особи  спеціалісти, а 391 особа займала керівні 

посади в органах державної виконавчої влади (11,9% та 18,4% відповідно (від 

загальної кількості державних службовців)).  

Цікаво, що основна частина державних службовців, що вибули, пішли на 

цей крок за власним бажанням, або за інших підстав, що передбачені чинним 

законодавством, а, отже мотиви і прагнення держслужбовців являють 

неабиякий інтерес для дослідження та вивчення. 
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Рис. 2.3. Кількість державних службовців, що вибули у 2019 році та їх 

підстави  

 

Схожа ситуація відбувається і в органах місцевого самоврядування: 642 

особи у 2019 році втратили статус посадової особи (11,3% від загальної 

кількості посадових осіб місцевого самоврядування).  

 

 

Рис. 2.4. Кількість посадових осіб місцевого самоврядування що вибули у 

2019 році та підстави до цього 

 

Таким чином, основна частина державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування кидають службу з власної волі, а отже, суть даної 

статистики потрібно виявляти в ході соціологічного дослідження. 
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За минулий рік, на службу в органах державної виконавчої влади було 

прийнято 2813 особи, що складають 21,3 % від загальної кількості державних 

службовців. З них  410 осіб пішли на керівні місця, та 2403 особи було 

прийнято на посади спеціалістів. 

Пропонуємо розглянути рис. 2.5, на якому зображено кількість 

працівників, що прийняті на державну службу. 

 

 

Рис. 2.5. Кількість працівників, що прийняті на державну службу 

 

В той же час, на службу в органах місцевого самоврядування було 

зараховано 753 особи (13,2% від загальної кількості).  

 

Рис. 2.6. Кількість працівників, що прийняті на службу в органи 

місцевого самоврядування 
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Виходячи з наведених даних, можна зробити декілька попередніх 

висновків. По-перше, у місцевих органах влади та самоврядування ми маємо 

доволі суттєвий відсоток плинності кадрів. До того ж, у органах державної 

виконавчої влади він вищий, порівняно з органами місцевого самоврядування. 

По-друге, значна частина осіб, що вибули з державної служби зробили це за 

власним розсудом. По-третє, процедура прийняття на державну службу у двох 

випадках схожа, та більш ніж 70% службовців прийняті на державну службу на 

конкурсній основі, а тому ці процеси являють неабиякий інтерес для 

майбутнього соціологічного дослідження. 

Слід також розглянути розподіл держслужбовців за гендерними 

ознаками. Отже, серед державних службовців в органах державної виконавчої 

влади, так само як і в органах місцевого самоврядування провідна роль 

належить представницям жіночої статі. 

 

 

Рис. 2.7. Розподіл державних службовців за статтю 

 

Втім, у чоловіків дещо більший відсоток керівних посад. Отже, серед 

10540 жінок – держслужбовців, керівні посади мають 2221 особи, а серед 2694 

чоловіків на державній службі  керівні посади займають 1064 особи (рис. 2.8) 
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Рис. 2.8. Розподіл посад відносно статі державних службовців 

 

Органи місцевого самоврядування мають подібний розподіл, але в дещо 

інших пропорціях (рис. 2.9) 

 

 

Рис. 2.9. Посадові особи місцевого самоврядування 

 

Але, все ж таки, якщо поглянути на загальну кількість державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, то на рис. 2.10 ми 

побачимо, що представниці жіночої статі мають значну перевагу у кількості як 

на керівних посадах, так і на посадах спеціалістів.  

Таким чином, як в органах державної виконавчої влади так і в органах 

місцевого самоврядування в на посадах переважають представниці жіночої 

статі загалом. Але, якщо подивитись на розподіл посад відносно статі, то 

чоловіки мають незначну перевагу на державній службі та дещо більшу  на 

керівних посадах в органах місцевого самоврядування. 
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Рис. 2.10. Питома вага чоловіків і жінок на державній службі 

 

Більш, ніж дві третини державних службовців (78,5%) та мають диплом 

про повну вищу освіту (96,1% - керівники, та 74,2% - спеціалісти). Варто 

звернути увагу та виділити 61 кандидати наук та 7 докторів наук. 

Серед посадових осіб місцевого самоврядування 74,8% посадовців мають 

повну вищу освіту (79,8% - керівники та 71,5% - спеціалісти). З них вчений 

ступінь отримали 28 осіб, та 2 особи мають диплом доктора наук. 

За минулий рік 1355 державних службовців (10,2% від загальної 

кількості) пройшли курси підвищення кваліфікації. З них 563 керівника та 792 

спеціалісти (17,1% та 8% відповідно до загальної кількості державних 

службовців).  

12,3% посадових осіб місцевого самоврядування у 2019 році пройшли 

курси підвищення кваліфікації (699 осіб). 450 осіб з яких – керівництво (19,6%) 

та 249 осіб (7,3% від загальної кількості посадових осіб)  різного роду 

спеціалісти.  

Керманичі в органах місцевого самоврядування, на відміну від своїх 

колег по державній службі, відвідували курси підвищення кваліфікації (рис. 

2.11). 

Найбільше державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування працює, маючи стаж від 5 до 10 років (рис. 2.12). Слід звернути 
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увагу на те, що досягнувши десятирічного стажу, значна частина посадовців 

припиняє кар’єру державного службовця. 

 

 

 

Рис. 2.11. Порівняльна діаграма посадовців, що проходили курси 

підвищення кваліфікації 

 

 

 

Рис. 2.12. Стаж державних службовців 

 

Проаналізувавши вище викладені дані можемо зробити висновок, що 
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рівень освіти, володіння певними професійними вміннями/навичками та 

працьовитість. Отже, не дивлячись на характерний для молоді скепсис стосовно 

можливості отримання посади у владних установах без досвіду роботи, в 
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цілому можна зазначити, що цей чинник не відіграє визначальної ролі під час 

добору працівників на посади в органи виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Визначено, що кадрова політика в територіальних органах влади носить 

здебільшого закритий характер – реалізується через службову мобільність 

працівників з нижчих посад або знаходяться у кадровому резерві. Саме тому не 

зовсім ефективною є інформаційна політика органів влади щодо залучення 

нових кадрів. Так, більшість опитаних отримали інформацію про вакансію, яку 

зараз обіймають, завдяки каналам так званих «неформальних» комунікацій – 

від друзів/знайомих. Між тим, самі респонденти до найбільш важливих джерел 

отримання інформації про вакансії в органах влади відносять друковані 

офіційні видання владних установ.  

Відмічено також, що робота в органах державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування приваблює молодих людей перспективою отримання 

стабільної заробітної плати та можливістю самореалізації, самоствердження. 

Однак, навіть за цих обставин чимала частина опитаних згода негайно змінити 

роботу через низький рівень оплати праці, що підтверджує необхідність 

вдосконалення кадрової роботи з молоддю у напрямку забезпечення її 

мотивації та стимулювання. 
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РОЗДІЛ 3  

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В 

УМОВАХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1. Фактори впливу та динаміка розвитку кар’єри державних 

службовців України 

 

Сьогодні особливої актуальності набувають питання підготовки 

державних службовців, що здатні виконувати принципові нові завдання у сфері 

державного управління. Ми досягли тієї межі, коли конче необхідно 

реформувати систему державної служби, базуючись на принципах політичної 

нейтральності службовців, гарантії прав і обов'язків, застосування прозорих 

умов прийняття їх на роботу та просування по службі залежно від моральних та 

ділових якостей працівників. Тому постає потреба у налагодженні ефективної 

системи професійної підготовки працівників органів державного управління, 

створенні діючої системи стимулювання та мотивації державних службовців, 

базуючись на запозиченні кращого світового та вітчизняного досвіду. 

Інформаційно-аналітичним відділом було проведено експертне 

опитування керівників кафедр та структурних підрозділів Національної 

академії державного управління при Президентові України, метою якого було 

з‘ясування перспективних напрямів розвитку системи добору, підготовки, 

просування державних службовців в Україні.  

Оцінюючи рівень відповідності задля досягнення мети діяльності органів 

державного управління на регіональному рівні, експерти зазначають, що 

найбільш незадовільним є рівень їх кадрового забезпечення. На підтвердження 

можна привести такі дані дослідження: отже, серед чинників, що сьогодні 

найбільш заважають ефективній роботі органів державного управління 

виділяються: 

- відсутність підготовлених кадрів (52%); 
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- відсутність зворотного зв‘язку з населенням (48%); 

- бюрократизм (43%); 

- розповсюджені корупція, хабарництво (39%). 

Слід також звернути увагу на те, що такі чинники, як відсутність 

необхідної нормативно-правової бази функціонування (13%), відсутність чітко 

визначених функцій та завдань окремих підрозділів (7%) та відсутність 

необхідність прав у працівників (4%) не виступають, за думкою опитаних, як 

значущі.  

У цілому ж, якщо поділити вищенаведені чинники на зовнішні 

(відсутність належної правової бази, матеріального забезпечення, 

організаційної техніки тощо), змішані, тобто ті, які можна віднести як до 

зовнішніх, так і до внутрішніх (бюрократизація, корупція, відсутність 

реального розподілу повноважень з органами місцевого самоврядування тощо), 

внутрішні (відсутність зворотного зв‘язку з населенням, неефективне 

планування діяльності, відсутність можливостей для кар’єрного просування, 

підготовлених кадрів, некомпетентність керівництва, некомпетентність 

працівників, напружена психологічна атмосфера тощо), то привертає увагу 

пріоритет внутрішніх проблем, вирішення яких багато в чому залежить від 

гідної організації роботи на рівні окремого органу державного управління.  

Як стверджують експерти, основним мотивом роботи в органах 

державного управління для більшості сьогоднішніх державних службовців є 

добре пенсійне забезпечення у майбутньому (52%). Також важливими є такі 

фактори, як стабільна заробітна плата (39%) і можливість налагодження 

зв‘язків, які в майбутньому можуть стати в нагоді при веденні власного бізнесу 

(30%). Такий чинник, як бажання отримати можливість зробити користь людям 

відмічають лише 13% опитаних. Тобто, на думку експертів, у сучасних 

працівників органів державного управління переважають егоїстичні, а не 

альтруїстичні мотиви вступу на державну службу, причому провідним є 

спрямування на забезпечення власного добробуту. 

Певний негатив щодо персоналу органів державного управління 
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простежується й під час оцінки особистісних якостей державних службовців.  

Так, на думку експертів, найбільш притаманними для сучасних 

державних службовців є такі (переважно негативні) якості: 

- пристосовництво (74%); 

- амбіційність (70%); 

- агресивність (35%)/ 

Ідеальними ж, бажаними для службовців нової генерації, опитані 

вважають такі якості: 

- відповідальність (87%); 

- вміння мислити системно й аналітично (70%); 

- компетентність (61%); 

- професіоналізм (48%). 

Головними чинниками, які можуть забезпечити високий рівень 

ефективності виконання державними службовцями своїх функціональних 

обов‘язків, експерти визнають: 

- високий рівень професійної підготовки у спеціалізованих державних 

навчальних закладах (78%); 

- високий рівень оплати праці, конкурентноздатний порівняно з 

пропозиціями приватного сектора економіки (74%). 

Нажаль, більшість експертів відзначають недосконалість існуючої 

системи добору кадрів на державну службу. Для отримання посади в органах 

державного управління, на думку експертів, необхідно, в першу чергу, 

належати до «команди» того чи іншого представника влади або бізнесу (43%). 

Також у якості порівняно значущого визнається підтримка певних впливових 

родичів/знайомих (22%). Тобто, головними факторами прийому на роботу 

виступають особистісні, а не професійні властивості майбутніх працівників. 

Оцінюючи сучасний стан державної кадрової політики у сфері 

державного управління, більшість експертів, визнали його негативним (52%) і 

зазначили, що на сьогодні на державному рівні немає єдиної, зрозумілої, 

виваженої та послідовної кадрової політики, що не сприяє гідному розвитку 



59 

України. 

Найбільш важливими сферами реалізації кадрової політики, на думку 

опитаних, є: 

 

 

Рис. 3.1 Розподіл відповідей респондентів на питання: «На які сфери має 

розповсюджуватися державна кадрова політика?» (у % до всіх) 

 

У впливі держави на формування та реалізацію кадрової політики у сфері 

державного управління не сумнівається жоден опитаний. 

Провідними принципами державної кадрової політики в сфері 

державного управління та місцевого самоврядування мають бути: 

 добір за професійними та моральними якостями (57%); 

 випереджальний та інноваційний характер (57%); 

 забезпечення професіоналізму та компетентності працівників (48%); 

 відкритість для суспільства (48%); 

 ефективна мотивація співробітників (43%).  

Серед напрямів реалізації кадрової політики, головним, на думку 
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експертів, має стати забезпечення виховання кадрів, які б забезпечували 

наступність і поступальність у соціально-економічному та політичному 

розвитку держави (61%). 

Незважаючи на досить критичні оцінки існуючого кадрового потенціалу 

органів державного управління, більшість опитаних не вважають за доцільне 

змінювати всіх працівників, які працювали раніше (4%). Найважливішим 

шляхом оновлення форм і методів діяльності працівників органів державного 

управління визнається організація професійного навчання працівників органів 

державного управління, спрямованого на засвоєння нових форм та методів 

управлінської діяльності (86%). Також відзначається необхідність запрошення 

на роботу у владні установи представників нової генерації управлінців, які 

мислять по-новому (43%). Основним джерелом їхнього рекрутування має стати 

талановита молодь, яка переймається відповідальністю за майбутнє держави і 

бажає присвятити своє життя служінню народу України.  

Серед чинників, які можуть вплинути на інтерес державних службовців 

до професійного навчання, найбільш вагомими експерти визнали гарантії 

кар‘єрного зростання (78%) і підвищення заробітної плати, які будуть пов‘язані 

з професійним навчанням (43%). Також важливим є підвищення престижу 

державної служби (48%). 

Таким чином, одним з ключових питань розвитку української держави на 

сучасному етапі є гідне кадрове забезпечення органів державного управління, яке 

на сьогодні є незадовільним. Саме відсутність підготовлених кадрів є головною 

перепоною підвищення ефективності роботи органів державного управління в 

Україні на регіональному рівні. Причинами цьому виступають відсутність 

виваженої та послідовної державної кадрової політики, недосконалість системи 

добору і професійної підготовки кадрів, відсутність у державних службовців 

гідних матеріальних стимулів, недієвість принципу політичної нейтральності 

державної служби. Саме тому ключовими рисами сьогоднішніх державних 

службовців, за оцінками експертів, є амбіційність і пристосовництво. 
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Основним напрямом розвитку державної кадрової політики у сфері 

державного управління, має бути забезпечення збалансованого поєднання 

професіоналізму, компетентності та моральності державних службовців. 

Особливої уваги заслуговує створення потужної системи підготовки кадрів 

(починаючи зі школи, і закінчуючи післяступеневою освітою (магістр, доктор)), 

що буде забезпечувати подальшу професіоналізацію владних установ, і, 

відповідно, поступальний соціально-економічний розвиток України. Важливо, що 

поряд із суто професійною підготовкою кадрів вкрай необхідним є виховання 

покоління з високими моральними якостями, розвинутим почуттям патріотизму, 

бажанням служити народу України. Адже саме на соціальне обслуговування, 

задоволення людських потреб і підвищення загального рівня добробуту населення 

повинна бути спрямована робота всіх владних установ в Україні. 

Питання підвищення ефективності діяльності органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування з часом набувають дедалі 

більшої актуальності. Чимала увага к ним прикута у зв’язку із європейськими 

прагненнями України та необхідністю запровадження демократичних норм 

взаємодії територіальних органів влади з населенням. Отже, важливого 

значення в цьому контексті набуває питання створення в цих установах 

критичної маси талановитих та здібних працівників, здатних на новому 

якісному рівні здійснювати управлінські впливи та надавати соціальні послуги 

населенню. Причому ці зміни мають бути ширшими за суто корпоративні. В 

діяльність працівників органів влади повинна впроваджуватися нова філософія 

управління територіальним розвитком та взаємодії з територіальними 

громадами. 

Залучення талановитої, ініціативної, демократично мислячої молоді на 

роботу в органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування є 

логічним кроком в даному напрямі. Окрім того, це має доповнюватися 

заходами щодо планування кар’єри вперше прийнятих на державну службу, 

вдосконалення процедури оцінки рівня професійної компетентності та 

створення ефективної системи професійного навчання.  
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Сьогодні в Україні існує безліч проблем, які потребують негайного 

вирішення. Проте увагу необхідно акцентувати, насамперед, на простому: як 

правильно використати людський потенціал держави та організувати плідну, 

мотивовану діяльність усіх верств населення. 

Однією з основних цілей та завдань сучасної державної кадрової політики 

є оновлення, оздоровлення управлінської еліти, спрямування її на забезпечення 

пріоритетів розбудови Української держави.  

Сьогодні на роботу до владних установ приходить покоління, яке 

формується в умовах незалежної держави. Йому властиві здоровий прагматизм, 

амбітність, нестандартність мислення, гнучкість, швидке навчання. Якщо даний 

співробітник має творче, креативне мислення, якщо він надамбіційний та звик 

домагатись поставлених цілей  існує дуже велика вірогідність того, що він 

почне шукати інше місце для самореалізації.  

Робота у сфері виконавчої влади та органах місцевого самоврядування 

характеризується деякими особливостями, на відміну від недержавного 

сектору. Так, державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування 

отримують певні стимули, які можна поділити на дві групи: пільги та міри 

заохочення. Зокрема, це: надання додаткових оплачуваних відпусток, пільгові 

умови надання кредиту на індивідуальне та кооперативне житлове будівництво, 

безоплатне медичне обслуговування в медичних закладах охорони здоров'я для 

державних службовців і членів їх сімей, передбачені надбавки до посадових 

окладів за вислугу років, за ранг тощо. Також, існують загальні та спеціальні 

заходи заохочення за трудові заслуги державних службовців.  

У той же час, заробітна платня молодих працівників нижніх ланок 

організаційної ієрархії (лаборантів, фахівців, спеціалістів), ледь перевищує 

визначений законодавством прожитковий мінімум.  

Нинішні умови оплати праці змушують кваліфікованих працівників 

виконавчих апаратів рад, які набули відповідного досвіду, шукати більш високо 

оплачуваної роботи. Підготувати ж професіоналів за короткий термін 
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практично неможливо. Втрата кадрів впливає на якісну роботу виконавчих 

апаратів рад. 

Важливим елементом залучення до державної служби нових працівників 

стає удосконалення інституту гарантії інститут гарантій для її працівників. 

Структурними елементами  такого інституту мають стати сфери гарантії  

Не є таємницею, що у нашій державі ще залишаються ентузіасти, які 

виконують покладені на них обов’язки з повною самовіддачею та носять в душі 

надію про зміни на краще. Але, їх стає все менше, а нестача коштів все більше 

штовхає на зміну роботи, або на дії в обхід закону. Чи можуть у такій ситуації 

державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування більше 

думати про те, як підвищити продуктивність та якість своєї роботи, стати 

носієм справедливості та професіоналізму? Чи можливо таким чином 

підвищити рівень довіри народу до держави та її інституцій?  

На підтвердження вищесказаного можна навести деякі дані, які були 

отримані у ході опитування, що проводилося у серпні 2019 року серед молодих 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

Харківської, Полтавської, Луганської та Сумської областей [24].  

Метою дослідження було встановлення шляхів вдосконалення кадрової 

роботи з молоддю щодо забезпечення умов для її кар’єрного просування в 

органах державного управління та місцевого самоврядування. 

Як свідчать результати дослідження, більшість опитаних цілком 

усвідомлено обрали професію державного службовця (на це вказали 66% 

опитаних).  

На думку респондентів, основні мотиви роботи людей в органах 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, зумовлені 

здебільшого суто прагматичними чинниками: 

– стабільна заробітна плата (45%);  

– можливість зробити кар’єру (36%); 

– добре пенсійне забезпечення в майбутньому (28%). 
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Оцінюючи ж суто власні мотиви вибору роботи в органах виконавчої 

влади та місцевого самоврядування, респонденти виділяють майже ті ж 

причини. Хоча, окрім стабільної заробітної плати (35%) вони не залишають 

поза увагою такі суто особистісні чинники, як задоволення від роботи (31%) та 

можливість самореалізації/самоствердження (31%). Про своє бажання служити 

Батьківщині заявили лише 10%.  

Слід звернути увагу, що працівники органів державної виконавчої влади, 

у порівнянні з колегами із органів місцевого самоврядування, частіше 

відзначають стабільність заробітної плати (50% (до тих, хто відповіли) проти 

29% (до тих, хто відповіли)). Окрім цього, для представників виконавчої влади 

характерним є особисте задоволення від роботи (46% (до тих, хто відповіли) 

проти 23% (до тих, хто відповіли) у респондентів з органів місцевого 

самоврядування). 

Кожний четвертий респондент до того як обійняти свою нинішню посаду 

брав участь в конкурсах на заміщення посад в органах державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування (25%). 

Причому чимала частина з них впевнені в штучності конкурсного 

відбору. Адже, на думку 27% тих, які відповіли, процедура конкурсного 

відбору нагадувала їм театральну виставу із заздалегідь відомим фіналом. Між 

тим, все-ж-таки більшість (60% до тих, хто відповіли) вважає, що учасники 

були приблизно в рівних умовах і не користувалися жодними перевагами. 

Найбільш важливими джерелами інформації про вакансію на посади, які 

респонденти обіймають зараз, були приватні контакти (друзі, знайомі, рідні), – 

45% та друковані офіційні видання приватних установ (32%). Кожний п’ятий 

звернувся до відділу кадрів організації (25%). Зазначені джерела про вакансії в 

територіальних органах влади, на думку опитаних, є важливими й в цілому для 

молоді. Окрім цього, вони відмічають важливість отримання інформації через 

зустрічі представників органів влади з молоддю за місцем навчання (47%). 

Хоча самі респонденти фактично не використовували цей інформаційний 

ресурс. 
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Опитані відмічають, що для отримання роботи в органах державної 

виконавчої влади/місцевого самоврядування, в першу чергу, найбільш 

важливими є такі чинники, як володіння певними професійними 

вміннями/навичками (47%) та досвід роботи (43%). Звісно, що за таких 

обставин вчорашні випускники вищих навчальних закладів здебільшого не 

можуть ефективно конкурувати з особами, які мають вже досвід трудової 

діяльності.  

Цікаво, що на патріотизм (4%) в цьому разі вказують значно менше ніж 

про наявність певних фінансових можливостей (15%) або приємну зовнішність 

(27%).  

Не можна не відмітити той факт, що під час запрошення нових 

працівників на роботу до організації, де працюють респонденти, вирішальне 

значення мали інші чинники, головним серед яких є рівень освіти (42%). 

Неабияке значення також має професіоналізм/компетентність (28%) і бажання 

працювати (28%).  

На думку опитаних, досить невелику значущість мають суб’єктивні 

чинники, а саме: політичні зв’язки (8%), родинні зв’язки (11%) та спільність 

життєвих поглядів працівника, який претендує на посаду та керівника (16%). 

На увазі до рівня освіти порівняно більше акцентують працівники органів 

державної виконавчої влади (57% (до тих, хто відповіли) проти 29% (до тих, 

хто відповіли) у посадових осіб місцевого самоврядування). Посадові особи 

місцевого самоврядування порівняно частіше відмічають значущість в їхніх 

організаціях професіоналізму/компетентності (37% проти 27% у державних 

службовців) та бажання працювати (30% проти 22%). 

Оцінюючи якості, які є притаманними державним службовцям та 

посадовим особам місцевого самоврядування, респонденти в цілому 

відкидають наявність негативної складової. Стрижнем комплексу цих якостей 

виступає відповідальність (52%) (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2  Порівняльна діаграма розподілу відповідей респондентів на 

запитання щодо якостей, які в найбільшій мірі сьогодні характеризують 

працівників органів державної виконавчої влади/місцевого самоврядування та 

якостей, які є притаманними особисто респондентам (у % до всіх) 

 

Співставляючи якості, які мають самі опитані і загальні характеристики 

корпусу державних службовців, і посадових осіб органів місцевого 

самоврядування в Україні привертають увагу критичні оцінки респондентів 

щодо наявності у них компетентності (23% у себе проти 39% у всіх) та 

професіоналізму (20% у себе проти 34% у всіх). Однак, їхнє подолання є, 

ймовірно, питанням певного часу і пов’язано, перш за все, з набуттям досвіду 

роботи та відповідної кваліфікації. 

Перспективним з точки зору майбутнього кар’єрного зростання молодих 

державних службовців є той факт, що кожний другий респондент (45%) зараз 

перебуває у кадровому резерві на більш високу посаду. Причому це характерно 

фактично для всіх вікових груп респондентів. Перебуваючи у кадровому 

резерві, респонденти були ознайомлені з функціональними обов’язками для 

відповідної посади (43% до тих, хто відповіли) та відповідно до Положення про 

формування кадрового резерву для державної служби регулярно займаються 

самоосвітою (43% до тих, хто відповіли), що імовірно надає їм додаткові 

можливості для обіймання в майбутньому вищої посади. В рамках підготовки 

для цього 35% опитаних мали особисті консультації з особами, на посади яких 
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вони зараховані до кадрового резерву. Між тим, такий захід, як навчання на 

курсах підвищення кваліфікації використовують лише 29% респондентів.  

Слід відмітити, що опитані не дійшли згоди щодо визначення основної 

мети діяльності своїх організацій. Відносна більшість респондентів (37%) 

вбачають її у забезпеченні реалізації державної політики на місцях та гідного 

соціально-економічного розвитку відповідної території (21%), – рис. 3.3.  

Державні службовці до мети діяльності своїх установ відносять 

забезпечення реалізації державної політики на місцях (52% до тих, хто 

відповіли) та забезпечення гідного соціально-економічного розвитку 

відповідної території (24% до тих, хто відповіли). 

Посадові особи місцевого самоврядування цілями діяльності своїх 

організацій зазначають забезпечення реалізації державної політики на місцях 

(27% до тих, хто відповіли), забезпечення гідного соціально-економічного 

розвитку відповідної території (24% до тих, хто відповіли) та підвищення 

добробуту територіальної громади (22% до тих, хто відповіли). 

 

          

 Рис. 3.3. Розподіл відповідей респондентів на запитання «У чому, на 

Вашу думку, полягає мета діяльності Вашої організації?» (у % до всіх) 
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Цікаво відмітити, що проведення державної політики на місцях, згідно з 

чинним законодавством, аж ніяк не є провідною метою створення та 

функціонування органів місцевого самоврядування.  

Як свідчать наведені дані, такі соціально значущі завдання підвищення 

рівня добробуту територіальної громади та збалансоване поєднання місцевих і 

державних інтересів залишилися фактично поза увагою майже всіх категорій 

респондентів.  

Серед чинників які заважають ефективній роботі органів державної 

виконавчої влади та місцевого самоврядування опитані відмічають, насамперед: 

– бюрократизм (31%); 

– низьку заробітну плату (27%); 

– відсутність матеріальних стимулів у працівників (27%).  

Слід зауважити, що такі чинники, як некомпетентність багатьох 

працівників (8%) або відсутність нормативно-правової бази функціонування 

організації (10%) не вважаються значущими. 

Переважна більшість респондентів (93%) ознайомлені з функціональним 

обов’язками для посади, яку вони зараз обіймають. Причому вони вважають, 

що повсякденна робота здебільшого співпадає з чинними посадовими 

вимогами.  

Зазначене, імовірно, допомагає опитаним більш плідно працювати на своїй 

посаді, адже, на їх думку, саме виконання функціональних обов’язків (53%) має 

бути головним критерієм оцінки ефективності діяльності працівників органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування. Також важливим, виходячи з їхніх 

відповідей, є оперативність виконання завдань (41%) і володіння необхідними 

практичними вміннями і навичками (41%). 

Серед працівників різних владних установ, більш готовими для зміни 

роботи, судячи з відповідей опитаних, є посадові особи місцевого 

самоврядування (44% (до тих, хто відповів) проти 29% (до тих, хто відповів) у 

працівників органів виконавчої влади). 
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На думку відносної більшості, найбільш бажаним є варіант 

працевлаштування у владній установі, але більш високого рівня (41% до тих, 

хто відповіли). Вартує уваги той факт, що взагалі поза межами державного 

сектору економіки й, зокрема, системи органів державної виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, хотіли б знайти роботу 24% респондентів (рис. 3.4). 

Найважливішою підставою для прийняття рішення про зміну роботи є 

недостатній рівень оплати праці (51%). Крім того, важливе значення мають 

наступні чинники: 

 відсутність перспектив для кар’єрного зростання (26%); 

 завеликий обсяг роботи, напружений графік (26%); 

 напружена психологічна обстановка в колективі (20%). 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Який варіант 

зміни роботи був би для Вас сьогодні найбільш прийнятним?» (у % до тих, хто 

відповіли) 

 

Слід відзначити, що працівники органів державної виконавчої влади 

порівняно більше вказують на завеликий обсяг роботи/напружений графік (40% 

(до тих, хто відповів) проти 16% (до тих, хто відповів) у посадових осіб 

місцевого самоврядування).  

Важливим заходом мотивації ти стимулювання молодих працівників, а 

також підтримки їхнього доброго психологічного стану та ініціативності є 

застосування заходів щодо заохочення за добре виконану роботу. Однак, про 
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наявність подібних засобів в своїх організаціях стверджують лише 38% 

опитаних (рис. 3.5). Причому більш поширеними вони виявилися в органах 

місцевого самоврядування (51% (до тих, хто відповіли) проти 25% (до тих, хто 

відповіли) в органах державної виконавчої влади). 

Найбільш часто для заохочення працівників використовується грошове 

винагородження/преміювання (71% до тих, хто відповіли) та нагородження 

грамотою/цінним подарунком (40% до тих, хто відповіли).  

Так, впродовж останніх трьох місяців опитані працівники органів 

державної виконавчої влади та місцевого самоврядування отримували зарплату, 

яка ледь перевищувала визначений урядом прожитковий мінімум. 

 

 

Рис. 3.5. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чи існують 

засоби заохочення за добре виконану роботу у Вашій організацій?» (у % до 

всіх) 

 

За такої ситуації не дивним є той факт, що головною умовою залучення 

на роботу в органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування 

талановитої молоді, на думку респондентів, є покращення матеріального 

становища працівників владних установ, а саме збільшення їхньої заробітної 

плати (62%). Причому найбільшої актуальності цей чинник набуває у 

відповідях працівників органів державної виконавчої влади (72% (до тих, хто 

відповіли) проти 58% (до тих, хто відповіли) у посадових осіб місцевого 
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самоврядування) та у респондентів із більш старших вікових груп (20-24 роки – 

54% (до тих, хто відповіли), 25-28 років – 69% (до тих, хто відповіли) та 29-35 

років – 62% (до тих, хто відповіли)). Важливого значення, на думку опитаних, 

також набуває здійснення наступних заходів: 

– забезпечення прозорості проведення конкурсів на заміщення посад у 

владних установах, позбавлення їх впливу «кумівства», родинних, політичних 

зв’язків тощо (40%); 

– запровадження системи надання житла молодим державним 

службовцям/посадовим особам органів місцевого самоврядування, вартість 

якого частково сплачується державою (39%); 

– створення реальних перспектив для кар’єрного зростання упродовж 3-

5 років роботи (25%). 

Опитані відзначають, що на сьогодні найбільш поширеним шляхом 

залучення кадрів до роботи в організаціях, де вони працюють, є використання 

кадрового резерву працівників з нижчих посад (52%). Цей варіант підбору 

кадрів є в цілому характерним як для органів державної виконавчої влади, так і 

для органів місцевого самоврядування (рис. 3.6). Вказується також 

зацікавленість до запрошення фахівців з інших державних органів (37%). 

Меншою увагою користується потенціал здібних випускників вищих 

навчальних закладів (21%). Тим часом, проблема забезпечення випускників 

першим робочим місцем не втрачає своєї актуальності.  

Таким чином, аналізуючи вищенаведені фактори впливу на розвиток 

кар’єри державного службовця в Україні, на нашу думку, можна виділити 

слідуючі рекомендації: 

- вдосконалення існуючої системи добору кадрів, вирішення проблеми 

формальності кадрового резерву; 

- поступальність у впровадженні інноваційних форм кар’єрних зрушень; 

- розробка істотно нових форм мотиваційних процесів з залученням 

іноземного досвіду; 

- активне залучення громадськості до реалізації кадрової політики; 
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- через залучення представників громадських організацій до проведення 

оцінки діяльності органів державного управління.  

 

3.2. Новітні мотиваційні системи та професійні стимули, що 

забезпечують професійне зростання державних службовців 

 

Сучасні вимоги побудови держави в Україні висувають на порядок 

денний багато актуальних питань, серед яких формування ефективного 

кадрового потенціалу держави, створення дієздатної, конструктивної державної 

служби, здатної забезпечити вирішення національних завдань і стати 

ефективним організаційно-правовим управлінським інструментом проведення 

державної політики. 

Великого значення набувають спрогнозовані, впорядковані, 

конструктивні кадрові процеси в державному управлінні України. Вони, з 

одного боку, є провідними у встановленні та розвитку держави, а з другого – 

органічно поєднуються з управлінським процесом від стадії визначення мети до 

отримання остаточного результату. 

Варто зазначити, що Закон України «Про державну службу» регламентує 

питання забезпеченості мотивації державних службовців. Мотивація в цьому 

законі має, як матеріальний так і не матеріальний характер. Цей закон із точки 

зору мотиваційного забезпечення реалізовує потреби державних службовців. 

Незважаючи на ці позитивні моменти, протягом існування державної служби, 

ми мали безліч негативних моментів. Це і значний рівень корупції, недовіра до 

державних службовців із боку народу, висока плинність кадрів серед них. 

Невеликим є співвідношення  максимальної та мінімальної заробітної 

плати. Воно майже наполовину менше, ніж у розвинених країнах, ще де 

мотивує вступ на державну службу. Крім того, рівень оплати праці значно 

відрізняється у різних відомствах, часто без урахування відповідальності їх 

працівників, а надбавки та винагороди складають від половини до двох третин 
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сукупного доходу, що призводить до нестабільного заробітку. Розмір заробітної 

плати залишається низьким порівняно з приватним сектором економіки. 

Безперечно, мотиваційна політика держави стосовно державних 

службовців є вагомим чинником у підвищенні ефективності державного 

управління. Однією з складових цієї політики є матеріальне стимулювання. 

Розвинені європейські країни суттєво підняли якість державного управління за 

рахунок матеріального забезпечення своїх управлінців. 

Законодавство України, яке торкається мотивації служби, є дуже 

важливим, але в силу певних причин не є досконалим. Для покращення 

матеріального стимулу, на нашу думку, до Закону України «Про державну 

службу» слід прийняти окрему статтю «Гарантії державного службовця», де 

визначити поняття гарантій державного службовця та вказати, що державному 

службовцю гарантується грошове утримання, а також інші виплати і доплати, 

передбачені законодавством; оплачувана щорічна відпустка; пенсійне 

забезпечення за вислугу років. Такі заходи зможуть покращити ефективність 

праці державних службовців, що також відобразиться на ефективності 

державного управління. 

Але окрім матеріальної складової у процесі реалізації мотиваційних 

програм необхідно, на нашу думку, приділяти увагу аспекту розвитку 

особистості як успішного державного службовця, що в свою чергу буде 

сприяти удосконаленню необхідних якостей, розвитку зацікавленості у роботі. 

Одним з найновітніших методів мотиваційної політики є проведення та участь, 

нині працюючих та поступаючих на слжбу, управлінців у так званому 

ассессмент-центрі. 

Основна ідея ассессмент-центра – те, що кандидати та нині працюючі 

виконують завдання, які відповідають найбільш важливим компонентам 

професійної діяльності. По С. А. Манічеву, «предмет оцінки у ассессмент-

центрі – сформованість у учасників робочої поведінки, що потребується. 

Ассессмент-центр дозволяє отримати повну та об’єктивну інформацію 

про ділові та особистісні якості співробітників, що базуються на їх конкретних 
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проявах у поведінці, а також виявити їх резерви та оцінити потенціал. Цей 

метод оцінки передбачає участь співробітників компанії у ряді декількох 

спеціально розроблених групових та індивідуальних вправах, при цьому 

характеристики співробітників оцінюються групою професійних психологів за 

визначеними критеріями. Відеозапис вправ дозволяє у значній мірі зменшити 

суб’єктивність оцінювання. 

Ассессмент-центри також широко застосовуються для оцінювання 

потенціалу співробітників при утворенні кадрового резерву, розвитку 

персоналу та при кадрових ротаціях і підвищеннях всередині компанії; це так 

звані оцінювальні центри. Також ассессмент використовується для аналізу 

потреб у розвитку та навчанні персоналу, при складанні тренінгових програм та 

виборі зовнішніх провайдерів для навчання співробітників. 

Перед проведенням ассессмент-цетнру необхідно здійснити детальний 

аналіз вимог, що пред’являється працівнику, створити про файл співробітника 

на основі посадових інструкцій, структури організації та ієрархії 

підпорядкування, специфіки вимог до займаної посади. 

Наступний етап – визначення того, як ми будемо отримувати інформацію 

про ту чи іншу компетенцію, як ми станемо її оцінювати. Однією із переваг 

ассессменту є те, що одну і ту ж компетенцію, наприклад, ініціативність, ми 

можемо оцінювати за результатами декількох процедур – поведінкового 

інтерв’ю, рольової гри; лідерські якості ми можемо оцінювати за результатами 

тестування, інтерв’ю та групового завдання. 

Основні цілі: 

1. Сприяти вірному підбору нових співробітників та розвиток 

працюючих. 

2. Використовуючи мінімальні часові резерви, оцінити психологічні 

особливості учасників, побачити їх у «реальних» ситуаціях, що виникають при 

діловому спілкуванні. 

3. Оцінити кожного учасника за наступними параметрами: 

 соціальний інтелект; 
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 мотивація; 

 рівень розвитку комунікативних навичок; 

 патерн міжособистостих відношень; 

 поведінка у конфліктних ситуаціях; 

 стрессостійкість; 

 прийняття рішень; 

 рівень енергії; 

 креативність; 

 стиль роботи; 

 лідерські навички; 

 інтелектуальні здібності; 

 самооцінка; 

 агресивність. 

Традиційно, при проведенні ассессмента першим блоком, є тестування з 

використанням наступних методик: 

1. Методика дослідження «Незакінчені речення» Сакса та Леві, 

спеціально адаптована для проведення ассессмент-центра. 

2. Тест «Неіснуюча тварина». 

3. Особистісний опитувальник Кеттелла . 

4. Тести «Умозаключення» та «Словник» з батарей Фланагана для оцінки 

загальних можливостей. 

Безпосередньо «активна частина» складається з наступних вправ: 

1. Самопрезентація — для оцінки комунікативних здібностей, 

ассертивності, розуміння «користі» та «переваг», стрессостійкості, вміння 

керувати часом. 

2.  Доповідь дозволила оцінити вміння виконувати неординарне завдання, 

працювати з надлишком та нестачею інформації, керувати часом, вступати в 

контакт с незнайомою аудиторією; оцінити вміння структурувати інформацію, 

вербальні навички, соціальний інтелект; дозволив у подальшому 
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охарактеризувати стресостійкість та загальний рівень енергії. 

3. Телефонні переговори дозволили проаналізувати вміння вступати в 

контакт з невидимим співрозмовником, варіативність поведінки. 

4. Рольові ігри дали можливість оцінити арсенал комунікативних вмінь та 

навичок, широту та варіативність моделей поведінки, гнучкість та адекватність 

учасників. 

5. Робота у групах дозволила оцінить лідерський потенціал, вміння 

відстоювати свою думку та залежність від думки групи, креативність та творчі 

здібності. 

Найважливішими методами ассессмент-центру можна назвати такі як: 

групові дискусії, презентації, інтерв’ю, кейс-метод (дослідження ситуації), а 

також «поштова корзина» комп’ютерні сценарії, бізнес-ігри та групові 

динамічні завдання [41]. Групова дискусія дозволяє оцінити здібності до 

лідерства, компетенції в прийнятті рішень та роботи в групі. Презентація 

оцінює риторику, використання засобів комунікації, стійкість до напружень та 

дидактичні вміння. Інтерв’ю оцінює соціально-інтерактивні вміння, емпатію та 

компетенції в рішенні проблеми. Кейс-метод показує здатність до виділення 

найважливішої інформації та вміння її аналізувати. «Поштова корзина» є 

класичним методом ассессмент-центру, який імітує роботу з діловою 

документацією та орієнтацію в важливих питаннях організації. Зміст в 

документах стосується різнопланових проблем організації – економіки, 

правових питань, бізнес-процесів, управлінських функцій. 

Таким чином, ассессмент-центр є імітаційним методом професійної 

діяльності. Ситуаційні вправи слугують для відображення типових ситуацій, 

але які не дуже легко вирішуються. Основна умова ефективного їх вирішення є 

співвідношення здібностей особистості до діалогової взаємодії, управлінської 

компетентності та володіння професійно-важливими знаннями. Робота цих 

центрів є однією з найперспективніших ланок розвитку кадрової роботи у 

державній службі та дає змогу отримувати данні істотно нового якісного рівня, 

що одразу можуть надати цілий пласт інформації про потенційного чи наявного 
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співробітника, відкрити ті якості людини, які не можливо отримати при простій 

співбесіді та вивченні особистої справи. 

Становленню ассессмент-центрів має сприяти держава та громадянська 

спільнота, як вкрай важливий новітній елемент розбудови якісно нової 

державної служби та залучення до неї талановитих, перспективних управлінців, 

що в свою чергу призведе до істотного стрибка  становлення держави.  

Завдяки розвитку таких мотиваційних програм, як ассессмент – центр ми 

маємо змогу реалізовувати програми по визначенню адекватної самореалізації 

державних службовців, що в наш час над важливо. Цей процес дозволяє 

управлінцям зрозуміти на скільки їх очікування від державної служби 

виправдовуються. Зрозумілість цих очікувань дає змогу відтворювати у 

працюючої людини само мотивацію, яку втрачає робітник десь на третій рік 

роботи в одній установі на одному і тому ж робочому місці. Ця само мотивація 

буде давати нагальні приклади саморозвитку людини, стимулюватиме до 

активної роботи основної метою, якої буде просування по кар’єрніим сходам.  

Відтворення самореалізації через само мотивацію є одним з ключових 

моментів у роботі державних службовців. Подальший розвиток кадрових служб 

повинно спиратись на ці основи і мати свій спектр погляду на дані проблеми, 

зважаючи на особливі нюанси проходження державної служби. 

В європейському законодавстві закріплені мотиваційні елементи , що 

сприяють підвищенню ефективності праці. Особлива увага приділяється 

хорошому матеріальному забезпеченню та соціальним гарантіям. Україна, 

взявши до уваги європейський та світовий досвід в галузі законодавства та 

новітніх розробок мотиваційних систем, приєднавши власний змогла б 

покращити державне управління. 
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ВИСНОВКИ 

 

В сучасних умовах державна кадрова політика повинна стати 

прискорювачем соціально-демократичних перетворень, центром усього 

державно-управлінського процесу. Цілі та принципи кадрової політики можуть 

стати мобілізуючою й організуючою силою в координації і взаємодії всіх 

державних, економічних і громадських структур у вирішенні кадрових питань, 

у формуванні, розвитку та раціональному використанні всього кадрового 

потенціалу, в тому числі управлінського.  

Перспективи розвитку кадрових процесів в умовах правової демократичної 

соціальної держави, потреба у демократизації, демонополізації та деідеологізації 

роботи з кадрами дозволяють визначити ряд суттєвих рис нової державної 

кадрової політики. Реалістичність, науковість, творча спрямованість, 

об’єктивність, комплексність, демократичність, моральність, духовність, 

індивідуальність, гуманізм, законність – мають стати теоретико-змістовними 

принципами державної кадрової політики.  

Виходячи з цього, необхідно відмітити тенденції розвитку українського 

суспільства, які свідчать про те, що персонал державної служби в найближчий 

час зіткнеться з новою ситуацією. Вона визначатиметься політичним і 

економічним плюралізмом, зростанням ролі науки в організації управління, 

розширенням застосування сучасних інформаційних технологій. Ці умови 

вимагають формування нового типу персоналу, особливо вищого рівня 

державної служби. Це свідчить про те, що у нових умовах суттєво змінюється 

зміст державної кадрової політики. З одного боку, він звужується з погляду 

змісту, а з іншого, розширюється в плані збільшення об’єктів впливу, 

збагачення і розвитку ролі місцевих державних органів у роботі з кадрами. 

За результатами нашого теоретичного та емпіричного дослідження можна 

зробити наступні висновки висновки: 

По-перше, сьогодні особливої актуальності набувають питання 

підготовки державних службовців, що здатні виконувати принципові нові 



79 

завдання у сфері державного управління. Ми досягли тієї межі, коли конче 

необхідно реформувати систему державної служби, базуючись на принципах 

політичної нейтральності службовців, гарантії прав і обов'язків, застосування 

прозорих умов прийняття їх на роботу та просування по службі залежно від 

моральних та ділових якостей працівників. Тому постає потреба у налагодженні 

ефективної системи професійної підготовки працівників органів державного 

управління, створенні діючої системи стимулювання та мотивації державних 

службовців, базуючись на запозиченні кращого світового та вітчизняного 

досвіду. 

По-друге, ключове питання розвитку української держави на сучасному 

етапі - гідне кадрове забезпечення органів державного управління - є 

незадовільним. Саме відсутність підготовлених кадрів, відсутність виваженої та 

послідовної державної кадрової політики, недосконалість системи добору і 

професійної підготовки кадрів, відсутність у державних службовців гідних 

матеріальних стимулів, недієвість принципу політичної нейтральності державної 

служби, є головною перепоною підвищення ефективності роботи органів 

державного управління в Україні. Саме тому ключовими рисами сьогоднішніх 

державних службовців, за оцінками експертів, є амбіційність і пристосовництво. 

По-третє, було встановлено, що відтворення самореалізації через 

самомотивацію є одним з ключових моментів у роботі державних службовців. 

В європейському законодавстві закріплені мотиваційні елементи, що сприяють 

підвищенню ефективності праці. Особлива увага приділяється хорошому 

матеріальному забезпеченню та соціальним гарантіям. Україна, взявши до 

уваги європейський та світовий досвід в галузі законодавства та новітніх 

розробок мотиваційних систем, приєднавши власний змогла б покращити 

державне управління. 

Законодавство України, яке торкається мотивації служби, є дуже 

важливим, але в силу певних причин не є досконалим. Для покращення 

матеріального стимулу, на нашу думку, до Закону України «Про державну 

службу» слід прийняти окрему статтю «Гарантії державного службовця», де 
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визначити поняття гарантій державного службовця та вказати, що державному 

службовцю гарантується грошове утримання, а також інші виплати і доплати, 

передбачені законодавством; оплачувана щорічна відпустка; пенсійне 

забезпечення за вислугу років. Такі заходи зможуть покращити ефективність 

праці державних службовців, що також відобразиться на ефективності 

державного управління. 

По-четверте, успішна реалізація ефективної кадрової політики та 

вирішення проблем професійної кар’єри державних службовців вимагає 

формування нової філософії та управлінської методології. З позицій сучасного 

розуміння професійної компетентності, у першу чергу управлінського 

професіоналізму керівних кадрів і працівників органів і структур державної 

влади та місцевого самоврядування, слід зазначити, що вона має включати на 

тільки певну сукупність суспільних вимог до суто професійних знань та умінь 

працівників цієї категорії. Поняття професійної компетентності керівника в 

умовах демократизації суспільного життя, становлення й розвитку ринкових 

відносин та істотного підвищення ролі особистості в суспільному розвитку, 

включає також рівень загальної, професійної та управлінської культури, 

підприємливість, організаторські здібності, системний характер та 

інноваційну спрямованість мислення, належний рівень комунікативної 

компетентності та інші професійно важливі якості. До них обов’язково слід 

віднести морально-етичні принципи та правову-політичну і економічну 

культуру. 

По-п’яте, одним із ефективних засобів нової методології кадрової 

політики є класичні методи психологічного діагностування та інноваційні 

ассессмент технології. Аналіз проблем застосування психодіагностики 

дозволяє дійти висновку, що у загальній системі кадрової політики 

психологічне діагностування має використовуватися в процесі добору і 

розстановки кадрів та при періодичній переатестації персоналу як допоміжний 

засіб, який дає додаткову інформацію особі, що приймає рішення у кадровій 

сфері, обґрунтовуючи прийняття того чи іншого варіанту рішення. Основна 
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ідея ассессмент-центра – те, що кандидати та нині працюючі виконують 

завдання, які відповідають найбільш важливим компонентам професійної 

діяльності. Ассессмент-центри також широко застосовуються для оцінювання 

потенціалу співробітників при утворенні кадрового резерву, розвитку 

персоналу та при кадрових ротаціях і підвищеннях всередині компанії; це так 

звані оцінювальні центри. Також ассессмент використовується для аналізу 

потреб у розвитку та навчанні персоналу, при складанні тренінгових програм та 

виборі зовнішніх провайдерів для навчання співробітників. 

Проте його застосування має бути всебічно обґрунтованим, ретельно 

підготовленим та професійно здійснюваним. 

Таким чином, основним напрямом розвитку кадрової політики на у сфері 

державного управління на демократичних принципах, має бути забезпечення 

збалансованого поєднання професіоналізму, компетентності та моральності 

державних службовців. Аналізуючи фактори впливу на розвиток професійної 

державної служби в Україні, на нашу думку, можна виділити слідуючі 

рекомендації: 

- вдосконалити існуючу систему добору кадрів, вирішити проблему 

формальності кадрового резерву; 

- застосувати поступальність у впровадженні інноваційних форм 

кар’єрних зрушень;  

- розробити істотно нові форми мотиваційних процесів з залученням 

іноземного досвіду; В європейському законодавстві закріплені мотиваційні 

елементи, що сприяють підвищенню ефективності праці. Особлива увага 

приділяється хорошому матеріальному забезпеченню та соціальним гарантіям.  

- активно залучати громадськість до реалізації кадрової політики; 

- підвищити ефективність кадрової політики через залучення 

представників громадських організацій до проведення оцінки діяльності 

органів державного управління.  

Отже, визначена перспектива розвитку кадрової політики в умовах 

правової демократичної соціальної держави відповідає принципам нової 
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методології державного управління. Основними серед них, як відмічалося раніше, 

є - реалістичність, науковість, творча спрямованість, об’єктивність, 

комплексність, демократичність, моральність, духовність, індивідуальність, 

гуманізм та законність. Надані теоретико-змістовні принципи державної кадрової 

політики сприятимуть підвищенню ефективності державного управління. 
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