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АНОТАЦІЯ 
 

Кваліфікаційної роботи  

 

Москаленко Дар’ї Олександрівни 

 

тема: «Кадрові механізми сучасної державної політики України» 

 

Ключові слова: механізм, кадрова політика, персонал, закон, положення. 

Об’єкт дослідження - процес формування та реалізації сучасної державної 

кадрової політики України. 

Предмет дослідження – організація державної кадрової політики України. 

Мета роботи - визначення підходів до удосконалення кадрових 

механізмів сучасної державної політики України. 

У вступі до кваліфікаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, описано основні наукові результати їх 

практичну цінність. 

У кваліфікаційній роботі виконано такі завдання: розкрито причини 

виникнення і розвиток кадрових служб в органах державної влади; визначено 

місце і роль кадрових служб в системі розробки та реалізації державної 

кадрової політики; обґрунтовано структуру та завдання кадрових служб, їх 

права та обов’язки; узагальнено характеристику сучасного стану державної 

кадрової політики України; проаналізовано антикорупційні дії, як елемент 

сучасної кадрової державної політики України; запропоновано напрями 

вдосконалення кадрових механізмів в процесі реалізації сучасної державної 

політики України. 

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані кадровими службами структурних підрозділів органів влади 

та місцевого самоврядування. 

Рік виконання кваліфікаційної роботи – 2021 р. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Україна взяла курс на проведення глибоких 

демократичних реформ які спрямовані на  розв’язання надзвичайно гострих 

політичних і соціально-економічних проблем національного розвитку, на 

європейську та євроатлантичну інтеграцію. Ці процеси  як ніколи вимагають 

постійної уваги до найактуальнішої проблеми державного будівництва – 

формування та ефективного використання кадрового потенціалу. 

На сучасному етапі державотворення Україні потрібні фахівці, здатні 

швидко реагувати на нові виклики часу, творчо реалізовувати сучасну модель 

економічного розвитку, діяти адаптовано до формування громадянського 

суспільства, інтегрування у світове співтовариство. Вирішення цих завдань 

великою мірою залежить від роботи кадрових служб у всіх державних органах 

виконавчої влади, а також в органах місцевого самоврядування. 

Організація роботи кадрових служб є важливою складовою реформування 

систем державного управління, місцевого самоврядування і державної служби. 

Це свідчить про те, що успіх українських реформ у сфері державного 

управління та місцевого самоврядування вирішальною мірою залежить від 

вирішення проблем зростання якості кадрового потенціалу системи державної 

служби і служби в органах місцевого самоврядування та підвищення 

ефективності роботи кадрових служб цієї системи. 

Реформування систем державного управління, місцевого самоврядування 

та державної служби спрямоване на їх демократизацію і ставить  перед 

кадровими службами проблему розширення та поглиблення функціонального 

спектру їхньої роботи. Вирішення цієї проблеми неможливе без вдосконалення 

функцій та структури кадрових служб в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, їхніх компетенцій та можливостей в умовах системної 

демократизації держави і суспільства в цілому. Такий комплекс задач, 

спрямованих на вирішення зазначеної проблеми, зумовлює потребу в 
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теоретичному її осмисленні і дослідженні та розробці науково обґрунтованого 

інструментарію, який би кадрові служби могли використовувати у своїй 

практичній діяльності. 

У напрямку формування та розвитку теорії державної служби 

вітчизняними і зарубіжними вченими напрацьованій вже значний науковий 

потенціал, який в нових постіндустріальних умовах, безумовно, потребує 

теоретичного вдосконалення і практичної модернізації його ефективного 

використання. У наукових працях таких відчизняних і зарубіжних вчених, як 

О.Амосов, О.Воронько, В.Дзюндзюк, С.Дубенко, В.Князєв, В.Луговий, 

Н.Мельтюхова, В.Мартиненко, І.Марченко, Т.Мотренко, Н.Нижник, 

С.Серьогін, О.Оболенський, О.Турчинов, Дж.Томасон, Г.Щокін, В.Яковенко та 

ін., розглядаються актуальні питання формування та реалізації кадрової 

політики, її методологічне забезпечення, партнерські відносини при реалізації 

кадрових процесів в нових, демократичних умовах її функціонування і 

розвитку. Проте проблеми організації кадрової роботи в органах місцевої 

влади, її глибокого аналізу на сучасному етапі висвітлені недостатньо. Це 

зумовило актуальність обраної теми, мети, завдань, структуру магістерської 

роботи.  

Метою дослідження є визначення підходів до удосконалення кадрових 

механізмів сучасної державної політики України. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

 розкрити причини виникнення і розвиток кадрових служб в органах 

державної влади; 

 визначити місце і роль кадрових служб в системі розробки та 

реалізації державної кадрової політики; 

–  обґрунтувати структура та завдання кадрових служб, їх права та 

обов’язки; 

–  узагальнити характеристику сучасного стану державної кадрової 

політики України; 



9 

–  проаналізувати антикорупційні дії, як елемент сучасної кадрової 

державної політики України; 

–  запропонувати напрями вдосконалення кадрових механізмів в процесі 

реалізації сучасної державної політики України. 

Об’єктом дослідження є процес формування та реалізації сучасної 

державної кадрової політики України. 

Предмет дослідження – організація державної кадрової політики 

України. 

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 концептуальні підходи вдосконалення кадрових механізмів в процесі 

реалізації сучасної державної політики України. Зокрема, основні положення 

наукової новизни одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- розгляд напряму про те, що проблеми управління персоналом у 

сфері державної служби України пов’язані з відсутністю чіткого розподілу 

політичних і адміністративних посад, відкритого конкурсного відбору 

державних службовців, кар’єрним зростанням, безперервного професійного 

навчання, єдиних критеріїв оцінювання та стимулювання. Сучасна кадрова 

ситуація в Україні характеризуються доволі низьким професіоналізмом, 

відсутністю спеціальної управлінської підготовки, невідповідністю фахової 

підготовки профілю діяльності, бюрократизмом, байдужістю і корумпованістю 

керівних кадрів; 

дістали подальшого розвитку: 

- боротьба з корупцією в державних органах влади у вигляді 

діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції - це суттєва 

допомога у створенні ефективних кадрових механізмів. Певні фільтри, які 

застосовуються у процесі боротьби з корупцією формують сучасну державну 
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кадрову політику й мають на меті наближення до принципів діяльності 

кадрової політики країн Європейського Союзу. 

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 розкрито причини виникнення і розвиток кадрових 

служб в органах державної влади; визначено місце і роль кадрових служб в 

системі розробки та реалізації державної кадрової політики, обґрунтовано 

структуру та завдання кадрових служб, їх права та обов’язки, обґрунтовано 

структуру та завдання кадрових служб, їх права та обов’язки. 

У другому розділі узагальнено характеристику сучасного стану державної 

кадрової політики України, проаналізовано антикорупційні дії, як елемент 

сучасної кадрової державної політики України.  

У третьому розділі запропоновано напрями вдосконалення кадрових 

механізмів в процесі реалізації сучасної державної політики України. 

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані кадровими службами структурних підрозділів органів влади 

та місцевого самоврядування. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

1.1. Поняття та сутність державної кадрової політики 

 

Під час розв’язання стратегічного завдання щодо будівництва сучасної 

держави важливе значення має реалізація теоретико-методологічних основ 

кадрової політики, що нерозривно пов’язано з вдосконаленням  організації 

формування корпусу державних службовців, їхнього навчання та становлення. 

Державна кадрова політика 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. 

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 
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головна роль у її розробці належить центральним та місцевим органам 

державної влади [41]. 

Основу теоретичної моделі державної кадрової політики складають:  

- Визначення суб’єктів кадрової роботи та їх повноважень. 

- Завдань та пріоритетів кадрової політики. 

- Виробленні організаційних принципів та методів їх реалізації. 

- Засобів, форм та технологій роботи з кадрами [37, с. 98]. 

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 [38].  

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 [38].  

Як зазначається у праці "Державне управління та менеджмент" за 

редакцією Г.С.Одінцової, Г.І.Мостового, В.С.Верлоки, В.Б.Дзюдзюка та ряду 

інших авторів кадрова політика у сфері державної служби це: 

- головна складова загальної державної політики, зважаючи на те, що 

апарат державної служби є розпорядником усіх ресурсів, виконує основні 

завдання та функції держави, здійснюючи управлінську діяльність; 

- визначення курсу, вироблення стратегії і тактики, розробка програм 

діяльності з розвитку потенціалу системи державної служби та передбачення 

результатів їх реалізації [34]. 

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 [37,  с.101]. 

Основні завдання державної кадрової політики: 

1. Проведення єдиної кадрової політики у всіх сферах суспільно-

політичного житття. 

2. Наукове обґрунтування потреби державних органів в кадрах. 

3. Розробка оптимальної системи формування кадрового резерву. 

4. Розробка ефективної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців. 

5. Розробка нормативних актів реалізації державної кадрової політики 

[56]. 

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 
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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 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; 
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 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. 

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 [38]. 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 [30]: 

 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. 
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В умовах побудови демократичної, правової держави, 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. [61].  

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 



17 

контролю з корпоративною культурою; консенсусне прийняття рішень, тобто 

обов’язкове схвалення прийнятих рішень більшістю працівників [50]. Такі 

підходи мають враховуватися під час формування системи управління 

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

позитивний результат [38]. 

 

1.2. Виникнення та розвиток кадрових служб та їх роль у формуванні та 

реалізації кадрових механізмів 

 

Історія розвитку кадрових служб, тобто підрозділів, які займаються 

комплектуванням та обліком персоналу, входить у глибину віків. Серед 

вітчизняних науковців історичний аспект розвитку кадрових служб 

досліджують Б.Колесніков і І.Батраченко у своїй монографії “Кадрові служби 

органів державної влади та місцевого самоврядування” [40]. Спираючись на, 

запропоновану відомим американським футурологом Е.Тоффлером, концепцію 

трьох фаз розвитку людської цивілізації: аграрну, індустріальну і 

постіндустріальну або інформаційну, автори даної монографії висувають і 

розвивають тезу про те, що кадрові служби у своїй історичній еволюції також 

проходять три, відповідні цим фазам, етапи розвитку: 

– кадрові служби організацій аграрних суспільств; 

– кадрові служби організацій індустріальних суспільств; 

– кадрові служби організацій постіндустріальних, або інформаційних 

суспільств [40]. 

Вони роблять припущення, що історично кадрові служби виникли 

найраніше саме в системі державної служби. Це підтверджується і в 

дослідженнях В.Анісімова, де він наводить історичні факти, що ще в 

стародавньому Китаї в царстві Ся діяла кадрова служба – гуанцзис, яка 

опікувалася кадровим потенціалом чиновництва та армії [27, с. 90–91].  

Чим більшою була держава, тим необхіднішою була кадрова служба. 
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На території нашої держави перше згадування про розрядний указ 

(військовий опис ратних людей із зазначенням їх посад) з питань 

комплектування, обліку грошових окладів для особового складу армії Руської 

держави, датується 1478 роком. На основі особових оглядів, які проводились 

відповідно до указу, визначалась придатність призовників до військової 

служби. Крім воєнних функцій указ виконував і адміністративні з питань 

особового складу державного апарату. Згідно з указом призначались воєводи, 

посли, судді та інші чиновники. Промислова революція XIX століття 

кардинально змінила характер організації праці і роль самих працівників. 

Зростання масштабів виробництва і поведінка працівників, яких не 

задовольняють умови праці, примусили керівників організації наймати 

спеціалістів, які б займались виключно працівниками. В Англії їх називали 

секретарями благополуччя, в США і Франції — громадськими секретарями, 

основними функціями яких було: слідкувати за умовами праці; протистояти 

створенню профспілок; влаштовувати хворих працівників у лікарні, а дітей — у 

дошкільні заклади. Профспілки стали основною силою, здатною організовувати 

працівників відстоювати свої інтереси різними способами (страйки, бойкоти і 

т.д.). Це змусило державні органи створювати національні системи з проблем 

соціального страхування, виплат компенсацій з безробіття, встановлення 

мінімальної заробітної плати, скорочення робочого дня. У зв'язку з цими 

змінами в компаніях з'явилась потреба в спецвідділах, які б були експертами в 

галузі трудового законодавства, забезпечення контролю за діями адміністрації 

підприємства. Організації почали створювати спеціальні відділи, що займатись 

даними питаннями. 

В 20—30-ті роки XX століття виникли спеціалізовані відділи з питань 

управління людськими ресурсами, які виконували в основному рутину роботу, 

пов'язану з веденням документів, розбором конфліктів, виплатою заробітної 

плати. Всі питання, зв'язані з управлінням людини, вирішувались вищим 

керівництвом без відділу кадрів [32].  
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У роки Другої світової війни перед відділами кадрів промислових 

підприємств (в США, Великобританії) було поставлено грандіозне завдання — 

в найкоротший термін прийняти на роботу і навчити сотні тисяч нових 

працівників всіх видів професій, щоб заміняти тих, хто пішов на війну. Це 

завдання було виконано, і з цього часу питання підбору, навчання, 

перенавчання стали важливим напрямком роботи відділу управління людьми. 

В передреволюційній Росії управління персоналом здійснювали керівники 

підприємств, а спеціальні чиновники займались питаннями робочого побуту, 

охорони здоров'я, праці та освіти. 

Таким чином, органи з працевлаштування населення і кадрові служби 

підприємств та організацій протягом всієї історії існування, змінюючись і 

доповнюючи один одного, займались вирішенням одного державного завдання  

-  забезпечення галузей народного господарства потрібними кадрами, а також 

реалізації прав людини на працю. 

З розвитком ринкової економіки у великих містах, обласних і районних 

центрах створені Державні служби зайнятості, біржі праці, які 

працевлаштовують і організовують перепідготовку персоналу. В останні роки 

зросла кількість різних служб з проблем персоналу. Управління людьми має 

практично таку ж давню історію, як і людство, оскільки воно з'явилось з 

виникненням перших форм людських організацій — племен, общин, кланів. 

По мірі економічного розвитку і появи вищих організацій управління 

персоналом перетворилось в особливу функцію управління, яка вимагає 

спеціальних знань і умінь. В організаціях створювались спеціальні підрозділи, 

де працюють люди із спеціальними знаннями — відділи людських ресурсів. З 

розвитком НТП у другій половині XX століття значно розширились функції 

цих відділів і їх значення для підприємств. 

Для формування та розвитку кадрових служб в період новітньої історії 

України є досить характерним той факт, що становлення молодої держави 

відбувалося в умовах децентралізації влади і деноменклатуризації кадрових 

процесів. Паралельне здійснення цих процесів, як справедливо зазначають де-
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які дослідники цих процесів, “усупереч сподіванням, на значний час це 

призвело до періоду анархії й невпорядкованості в системі призначень на 

державні посади, тому ефективність кадрової політики та кадрової роботи 

впала ще нижче, ніж це було за радянських часів” [39, с. 55]. Це пояснюється 

ще й тим, що в перші роки становлення Української держави взагалі були 

відсутні спеціалісти в галузі менеджменту персоналу, недоставало соціологів та 

психологів. При цьому відділи праці та заробітної плати, охорони праці й 

техніки безпеки, юридичні відділи були укомплектовані спеціалістами значно 

краще, ніж відділи кадрів і технічного навчання. В останніх превалювали 

звільнені в запас офіцери, філологи, техніки різних спеціальностей, математики 

тощо. Наслідком такого низького професійного рівня стала некомпетентність у 

прийнятті рішень щодо управління персоналом. Низьким був і сам рівень  

освіти кадровиків. З них лише кожен четвертий мав диплом про вищу освіту і 

майже кожен третій – тільки шкільний атестат. Приблизно кожен третій-

четвертий мав середню спеціальну освіту. Як наслідок, в кадрові служби 

потрапляли, як правило, випадкові люди без спеціальної освіти, та й цій справі 

ніде в країні не навчали. При цьому досить несприятливим був і віковий склад 

працівників кадрових служб. Кожен п’ятий працівник наближався до 

пенсійного віку або вже був пенсіонером. До того ж низькою була оплата праці 

кадровиків. Вона не була більшою, ніж у канцелярських працівників. 

Наслідком цього стала висока плинність кадрів, через яку четверо з семи 

кадрових працівників затримувалися на цих службах не більше трьох років. 

Але особливо проблемним було становище серед керівників кадрових служб 

[40, с. 56 – 57]. Відповідного розвитку набуло хіба що переведення ще за 

радянських часів обліку кадрів з допомогою АСУ “Кадри” на єдині уніфіковані 

форми для народного господарства в цілому. 

Становлення і розвиток Української держави безпосередньо пов’язані з 

третьою – постіндустріальною (інформаційною), фазою розвитку людської 

цивілізації і на її цінності вона і має орієнтуватися, в тому числі, і в питаннях 

розвитку кадрової політики. 
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Якість державного управління на центральному та місцевому рівнях 

залежить від професіоналізму державних службовців, від уміння надавати 

якісні публічні послуги, мотивованості та доброчесності. Служіння народу як 

служіння кожному громадянину – справа відповідальна, що вимагає не просто 

здійснювати належний відбір кращих професіоналів на державну службу, а й 

допомагати державному службовцю професійно розвиватися та ставати більш 

ефективним, результативним. Головною метою державної кадрової політики є 

прогнозування та програмування кадрового забезпечення, визначення 

стратегічного бачення формування, професійного розвитку та раціонального 

використання кадрів, всіх трудових ресурсів України. Причому під трудовими 

ресурсами країни, слід розуміти працездатну частину населення, яка в силу 

психофізіологічних та інтелектуальних якостей спроможна призводити 

матеріальні блага чи послуги [2].  

Кадрова політика у сфері державного управління визначає місце і роль 

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

державних структур з кадрами, головні критерії їхньої оцінки, шляхи 

вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, 

раціональне використання кадрового потенціалу країни. Своє практичне 

втілення як кадрова політика держави та і кадрова політика організації 

находить в реалізації функції управління персоналом. Управління персоналом 

організації – цілеспрямована діяльність керівного складу організації, керівників 

та спеціалістів підрозділів системи управління персоналом, яка включає 

розробку концепції та стратегії кадрової політики, принципів та методів 

управління персоналом організації [3]. 

З набуттям чинності Законом України «Про державну службу» від 

10.12.2015 р. № 889 виникла необхідність посилення стратегічної ролі служб 

управління персоналом у системі державного управління, які відповідатимуть 

за реалізацію питань управління персоналом у державному органі, добір 

персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня 

професійної компетентності державних службовців, документальне 



22 

оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення тощо 

[5]. Система управління персоналом у сфері державної служби включає 

компоненти, які представлені на рис.1.1. 

 

 

Рис. 1.1. Система управління персоналом 

 

Служба управління персоналом у питаннях реалізації державної політики 

у сфері державної служби керується Конституцією України, законами України 

«Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та іншими 

законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, 

указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України та 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби. Управління персоналом 

здійснюється на підставі основоположних принципів. Принципи у сфері 

управління персоналом – це основні, вихідні положення, що визначають 

головний зміст наукової і практичної діяльності в цій сфері, включаючи 

побудову системи управління персоналом, механізми її функціонування, 

організаційну культуру. Існують різні підходи визначення принципів 

управління, але найбільш поширеними є наступні принципи. 

Адаптивність. Гнучкість і пристосування управління персоналом до умов, 

що постійно змінюються. 
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Ієрархічність. Взаємодія між ланками управління персоналом на різних 

рівнях управління. 

Колегіальність. Взаємодія співробітників служби управління персоналом. 

Комплексність. Врахування чинників, які впливають на управління 

персоналом. 

Концентрація. Ліквідація дублювання і концентрація уваги в управлінні 

персоналом на вирішення поставлених перед організацією завдань. 

Оперативність. Своєчасне прийняття рішень. 

Оптимальність. Багатоваріантність і вибір найбільш оптимального 

варіанту. 

Плановість. Планування роботи з персоналом. 

Добір і розстановка кадрів. Відповідність працівників їх кваліфікації і 

здібностям, потребам та інтересам організації 

Узгодженість. Погоджені взаємовідносини між ланками управління 

персоналом. 

Проблеми управління персоналом у сфері державної служби України 

пов’язані з відсутністю чіткого розподілу політичних і адміністративних посад, 

відкритого конкурсного відбору державних службовців, кар’єрним зростанням, 

безперервного професійного навчання, єдиних критеріїв оцінювання та 

стимулювання. Сучасна кадрова ситуація в Україні характеризуються доволі 

низьким професіоналізмом, відсутністю спеціальної управлінської підготовки, 

невідповідністю фахової підготовки профілю діяльності, бюрократизмом, 

байдужістю і корумпованістю керівних кадрів [3]. 

В нових умовах працівники кадрових служб повинні відповідати умовам: 

бути здібними, розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються у 

країні і за її межами; мати спеціальні знання в галузі організації виробництва і, 

зокрема, ефективних методів праці; вміти працювати з сучасною 

обчислювальною технікою [1]. Модернізація системи державної служби 

відповідно до кращих світових практик та стандартів – одне з ключових завдань 

реформування державного управління в Україні. Тому необхідною умовою є 
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створення таких кадрових служб, які б також виконували керівництво 

організацією, створення банку даних про психологічні типи працівників; 

розробити новий мотиваційний механізм, який забезпечить прагнення 

державного службовця до постійного оновлення своїх професійних знань, вмінь 

та навичок. Реалізація зазначених напрямків системи управління персоналом 

дозволить створити в Україні стабільну, політично незалежну, професійну 

державну службу, яка спроможна ефективно та результативно формулювати 

політику держави щодо суспільного розвитку. 

 

1.3. Кадрова робота, як об’єкт державної кадрової політики 

 

Розробка науково обґрунтованої державної кадрової політики є 

нагальною потребою українського суспільства, найважливішою передумовою 

зміцнення держави. Держава об’єктом свого впливу має всі кадри суспільства, 

всі людські ресурси. Однак об’єктом безпосереднього державного управління є 

особовий склад державної служби, кадри органів державної влади. Суттєво 

відмінні механізми управління службовцями від системи державного впливу (в 

тому числі опосередкованого) на кадри виробничих, підприємницьких, 

фінансово-банківських структур [43].  

Як свідчить історична практика, формування державної кадрової 

політики є досить складним, багатогранним процесом. Він може бути 

результативним у разі дотримання певних вимог та умов, включає в себе 

послідовне здійснення низки науково-дослідних, організаційно-управлінських, 

політичних та законодавчих дій. Кадри є найбільш стабільним соціальним 

елементом суспільства й держави, носієм їх традицій та досвіду. Саме кадри 

зберігають ці якості навіть під час зміни суспільно-політичного устрою, зміни 

структур і устрою держави.  

У розробці державної кадрової політики важливо вирізняти окремі етапи: 

- розробку кадрової доктрини; 

- розробку концепції державної кадрової політики, визначення її 
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змісту (системи цілей, пріоритетів, принципів тощо); 

- розробку програм (цільових, комплексних та ін.); 

- складання та налагодження механізмів реалізації кадрової політики,  

вирішення її окремих проблем. 

Кадрова політика як соціальне явище, маючи багаторівневу структуру, 

значно ширше за змістом, ніж державна кадрова політика, де суб’єктом 

виступає держава, яка не може брати на себе вирішення всіх кадрових проблем. 

Існують також інші суб’єкти кадрової політики, наприклад: політичні партії, 

громадські організації, підприємницькі структури, трудові колективи тощо. 

Часто мова йде про кадрову політику окремого інституту влади, міністерства, 

регіону, у цьому разі межа між політикою та кадровою роботою майже 

непомітна, але недоречно використовувати термін «політика». 

Під державною кадровою політикою слід розуміти державну стратегію, 

політичний курс роботи з кадрами на загальнодержавному рівні, що 

віддзеркалює волю народу, державну стратегію формування, розвитку та 

раціонального використання кадрів, усіх трудових ресурсів держави. У 

змістовному плані державна кадрова політика - це система офіційно визнаних 

цілей, завдань, пріоритетів і принципів діяльності держави з організації та 

регулювання кадрових процесів і відносин. Ці принципи, у свою чергу, 

визначають і головні критерії оцінки кадрів, шляхи вдосконалення підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу, раціонального 

використання кадрового потенціалу країни. 

Кадрова політика - це в першу чергу наука. Як наука вона покликана в 

ідеях, принципах, критеріях віддзеркалювати закономірності розвитку реальних 

кадрових процесів, сталі, постійні зв’язки та відносини, що дають їм певну 

якісну характеристику, визначають основні риси та принципи кадрової роботи 

[59, 60].  

У той же час державна кадрова політика є суб’єктивною за формами, 

механізмами, технологіями проявів і реалізації, що в багатьох випадках 
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визначається суб’єктивними діями окремих осіб - лідерів, керівників державних 

структур, залежить від способу їхнього мислення.  

Кадрова політика як складова внутрішньої та зовнішньої політики 

держави і засіб її реалізації формується на основі та в межах державної 

політики. Вона розробляється в інтересах останньої. Цілі, пріоритети й 

принципи кадрової політики визначальною мірою залежать від ролі держави в 

суспільстві, від вирішення основних проблем становлення української 

державності, типу правління (міри співвідношення президентської та 

парламентської республіки), рівня і демократизації механізмів устрою держави, 

поділу та взаємодії гілок влади (законодавчої, виконавчої та судової), 

розмежування їхніх функцій і повноважень, перспектив перетворень 

центральних, регіональних та місцевих структур влади. 

Кадрова політика не повинна бути вузько прагматичною, розрахованою 

тільки на кадрове забезпечення вирішення завдань реформування держави й 

суспільства. Нагальною необхідністю є розробка кадрової політики, яка врахує 

потреби і сучасного стану держави, і майбутнього [48].  

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. 

Основні вимоги до кадрової політики: 

1. Державна кадрова політика не повинна бути декларативною, а 

абстрактною. Навпаки, вона повинна мати творчий, дієвий характер. 

2. Повинна бути системною, комплексною і всебічною. Це обумовлює її 

динамічність, а відтак поетапність проведення. 

3. Як об’єкт треба розглядати все працююче населення, всі його рівні, 

тобто державна кадрова політика повинна бути загальною. 
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4. Мати новаторський, але не кон’юнктурний характер, йти на декілька 

кроків вперед, бути прогнозованою, випереджувальною. 

5. Сучасна державна кадрова політика повинна мати послідовно 

демократичний характер. 

Необхідність розробки нової кадрової політики, кадрового забезпечення 

випливає із змісту тих завдань, які стоять сьогодні перед державою. Необхідно 

виробити нові ідеї, принципи і технології вирішення кадрових питань, які б 

відбивали сучасний рівень управлінської науки, практики і вимоги 

демократичного суспільства [61].  

Для виконання своїх функцій державі необхідний апарат службовців. У 

той же час професійні кадри потрібні всім структурам, які функціонують у 

межах держави. Держава не може залишити ці кадри поза своїм впливом, тому 

що без цього не може бути забезпечена нормальна життєдіяльність людей, 

суспільства в цілому. 

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 [42].  

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. 

У нових умовах суттєво змінюється зміст державної кадрової політики. З 

одного боку, він звужується з погляду змісту, а з другого, розширюється в плані 

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

та рухи, економічні і суспільні об’єднання [46]. 

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). 

Коли мова йде про об’єкт державної кадрової політики, то до уваги 

беруться всі кадри суспільства, все працездатне населення. Тому об’єкт 

кадрової політики не можна зводити тільки до управлінських кадрів. Держава 

через свої структури впливає на всі категорії працюючих. Саме такий погляд 

покладений в основу кадрової політики України. Підтвердження цьому є 

прийняті Указ Президента України № 1035, яким затверджується Програма по 

роботі з керівниками державних підприємств, установ і організацій [19]. Як 

бачимо, державна кадрова політика не може залишатися поза процесами 

формування і раціонального використання кадрового потенціалу, організації 

управління персоналом окремих галузей і відомств. 

Але серед всіх категорій кадрів особливо складні і значимі функції 

виконують керівні кадри, які залишаються реальними носіями влади, багато в 

чому визначають технології, стиль всієї управлінської та інших форм трудової 

діяльності. Тому саме вони були і залишатимуться в центрі уваги держави, 

іншим є і буде характер державного управління цими кадрами. 

Вище вже зазначалося, що з відмовою від командно-адміністративних 

методів управління економікою і децентралізацією управління соціально-

економічними процесами значно звузилась сфера безпосереднього державного 

управління кадрами. Таким безпосередньо управлінським об’єктом залишиться 

тільки апарат органів влади і державного управління. 

Відтак можна зробити висновок: нова кадрова політика не відмовляється 

повністю від державного регулювання організації праці значної частини 

працюючих, проте законом, який вимагає суворого дотримання, вона є тільки 

для державних службовців. 
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При цьому держава впливає на кадрові процеси, головним чином, за 

двома каналами: через закони, нормативні документи, управлінські рішення, а 

також через практичні дії чиновників державної служби, які постійно 

взаємодіють з кадрами інших структур, контролюючи від імені держави її 

закони. 

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 [57]. 

Ця політика покликана визначити шляхи, засоби і механізми кадрового 

забезпечення реформ, максимально ефективно використовувати кадровий 

інтелектуальний потенціал, вироблення принципів і критеріїв відбору та розста-

новки кадрів за об’єктивними даними, стимулюючи їх службове і професійне 

зростання. 

Кадрова робота – це найважливіший засіб реалізації державної кадрової 

політики, яка передбачає використання сукупності прийомів, заходів, методів, 

форм пов’язаних із діяльністю кадрів. 

Кадрова робота складається з: 

- арсеналу методів, технологій, засобів, механізмів здійснення кадрової  

політики; 

- організації роботи з кадрами; 

- безпосереднього процесу кадрової роботи [56]. 

Отже, змістом кадрової роботи є здійснення завдань кадрової політики 

шляхом підготовки кадрів, їх підбору, розстановки і раціонального 

використання, виховання, організації їх просування по службі, формування 

кадрового резерву, планування руху кадрів, їх атестації тощо. Іншими словами, 

кадрова робота полягає в таких конкретних процесах, діях і операціях 

посадових осіб щодо підбору, розстановки і використання керівних кадрів, 

визначення завдань, вимог до них, які зумовлюються конкретними історичними 
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умовами, а також регулювання відносин між ними відповідно до наукових 

принципів, форм, методів і стилю кадрової роботи [31].  

Саме реальна кадрова робота, існуюча система підбору, оцінки, 

просування, звільнення керівних працівників найбільш яскраво характеризують 

ступінь розвитку демократії в країні на тому чи іншому рівні управління. Тобто 

яка кадрова політика, такий і рівень розвитку демократії. 

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. 

Роблячи висновки, 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, у формуванні, розвитку та раціональному 

використанні всього кадрового потенціалу, в тому числі управлінського і 

підприємницького. 
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РОЗДІЛ 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Структура та завдання кадрових служб, їх права та обов’язки 

 

Основним завданням кадрових служб є формування та реалізація 

кадрової політики. Будь-яка організація складається з підрозділів, зайнятих 

основною діяльністю, і підрозділів, які забезпечують нормальну роботу 

організації. Підрозділи першого типу і їх керівники називаються лінійними, а 

підрозділи другого – функціональними. Лінійні керівники безпосередньо 

відповідають за досягнення цілей підприємства і, природно, уповноважені 

приймати рішення, як використовувати ресурси виробництва, в тому числі і 

персонал. Роль функціональних служб зводиться до підтримки діяльності 

лінійних підрозділів і надання їм рекомендацій для ефективного використання 

ресурсів [39].  

Кадрові служби – це основні структурні підрозділи, на які покладені 

завдання організації і здійснення кадрової роботи. 

Структура та основний зміст роботи кадрових служб визначені 

відповідно до постанов Кабінету Міністрів України № 912 “Про затвердження 

Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”, № 2095 

“Про внесення доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України ”, 

№ 876 “Про внесення змін до Типового положення про кадрову службу органу 

виконавчої влади”.  

Кадрова служба підприємства є функціональним підрозділом і являє 

собою сукупність спеціалізованих структурних підрозділів в галузі управління 

підприємством разом із залученими в них посадовими особами (керівники, 

спеціалісти, виконавці), які покликані управляти персоналом організації в 

межах обраної кадрової політики. Рішення з питань найму, звільнення, 
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призначення на нову посаду, направлення на навчання, стажування 

приймається безпосередньо керівниками відповідних підрозділів. Кадрова 

служба лише покликана створювати загальні умови (розробка систем, 

процедур, програм), що сприятимуть реалізації трудового потенціалу кожного 

працівника, і здійснює контроль за їх виконанням. Лінійні керівники 

здійснюють щоденне керівництво людьми, тобто примушують ці системи 

працювати. Такий розподіл обов’язків дозволяє використовувати можливості 

кожної із сторін – експертиза в галузі управління персоналом і професіоналізм 

спеціалістів з питань персоналу поєднується з розумінням та специфікою 

організації і безпосереднім контактом з людьми лінійних керівників. У 

практичній роботі важливим є оптимальне поєднання прав лінійних керівників і 

спеціалістів кадрової служби та їх спільної відповідальності. Кадрова служба 

(згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 867 “Про внесення змін до 

Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади”): 

- веде встановлену звітно-облікову документацію;  

- готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує  

якісний склад державних службовців, а також керівників підпорядкованих 

державних установ; 

- проводить роботу з резервом кадрів; 

- вивчає професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття  

вакантних місць в апараті; 

- приймає документи і подає їх на розгляд конкурсної комісії; 

- розглядає і вносить пропозиції щодо стажування кадрів на посадах 

державних службовців; 

- готує документацію про призначення і звільнення працівників апарату; 

- оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів  

державним службовцям; 

- обчислює стаж роботи та державної служби; 

- оформлює документи, пов’язані з проведенням службових 

розслідувань; 
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- оформлює трудові книжки та особові справи; 

- готує документи для продовження терміну державної служби; 

- організує забезпечення роботи атестаційної комісії, щорічної оцінки  

виконання державними службовцями своїх обов’язків; 

- здійснює облік військовозобов’язаних; 

- укладає контракти з керівниками державних установ, організацій,  

підприємств; 

- планує службову кар’єру персоналу; 

- декларує доходи – збір даних; 

- займається питаннями підвищення кваліфікації кадрів, складає плани- 

графіки підвищення кваліфікації; 

- заохочує та нагороджує працівників; 

- проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про  

працю  та державну службу і винагороди [38].  

Також організація праці в кадрових службах передбачає вирішення низки 

таких завдань, як: чітка організаційна побудова роботи діяльності та вибір 

найбільш раціональної форми організації роботи з документами; правильний 

розподіл функцій між окремими виконавцями і підрозділами, застосування 

кращого досвіду та методів ведення кадрового діловодства, шляхом розробки 

та впровадження нормативних документів, посадових інструкцій, стандартів; 

визначення критеріїв оцінки праці співробітників, та їх навантаження; 

підвищення кваліфікації та культури праці персоналу кадрової служби; 

раціональна організація робочих місць персоналу, зокрема забезпечення їх 

персональними комп’ютерами тощо. 

Досвід провідних іноземних компаній свідчить про те, що діяльність 

кадрових служб не обмежується вирішенням тільки адміністративно-

управлінських питань прийому, обліку та звільнення працівників. Так, кадрові 

служби поряд із виконанням звичайних функцій мають відповідати за розробку 

ключових для організації програм, що є визначальними джерелами успіху її 

кадрової політики в цілому, зокрема за рахунок щорічних опитувань суспільної 
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думки, проведення днів відкритих дверей, розвитку гласності всередині 

підприємства. Зокрема остання програма гарантує кожному працівникові 

підприємства можливість безпосереднього спілкування з вищим керівництвом 

[36].  

Організаційна структура та чисельність персоналу кадрової служби 

залежить від специфіки та масштабів діяльності установи і визначається 

переліком наданих функціональних обов’язків.  

У складі апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим 

утворюються відділи кадрової роботи. 

У складі районних держадміністрацій автономії утворюються відділи 

кадрової роботи та з питань державної служби, залежно від чисельності 

апарату, підпорядкованих органів, підприємств, установ і організацій, що 

належать до сфери їх управління, а також обсягу, характеру та складності 

кадрової роботи, утворено відділи кадрової роботи та з питань державної 

служби, сектори, служби кадрів або вводяться посади головного спеціаліста з 

цих питань. 

У своїй діяльності кадрові служби керуються Конституцією України, 

законами України, постановами Кабінету Міністрів України, указами 

Президента України, розпорядженнями відповідних голів (областної державної 

адміністрації, районної державної адміністрації), Положенням про відділ 

(кадрову службу) та іншими нормативними актами [38].  

В організаціях з невеликим трудовим колективом підрозділ з управління 

персоналом (кадрова служба) може взагалі не створюватись, а питаннями 

роботи з кадрами опікується або перший керівник, або вповноважена ним 

особа. 

Нові кадрові служби створюються, як правило, на базі традиційних 

служб: відділу кадрів, відділу організації праці та заробітної плати, відділу 

охорони праці і техніки безпеки. Завданням нових кадрових служб є реалізація 

кадрової політики і координації дій з питань управління персоналом в 

організації. До функцій даного відділу входить: розробка систем стимулювання 
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трудової діяльності, управління професійним розвитком персоналу, запобігання 

конфліктів, вивчення ринку праці. 

Структура кадрових служб визначається характером і розмірами 

організації, обсягом та асортиментом випуску продукції. В малих і середніх 

організаціях функції кадрових служб виконують переважно спеціалісти 

загальних видділів, а у великих – формуються самостійні структурні підрозділи 

по реалізації функцій управління персоналом. 

Кадрові служби набувають все нових функцій під впливом таких 

факторів, як ринкові відносини, приватна власність, швидка зміна 

законодавства та зміна ціннісних орієнтацій людей. 

Виділяють такі основні функції роботи кадрових служб: 

- формування оптимального управлінського апарату, визначення 

перспективної і поточної потреби в менеджерах; 

- контролінг персоналу, завданням якого є вивчення впливу існуючого 

розміщення працівників на робочих місцях за результатами роботи 

підприємства, аналіз соціальної та економічної ефективності тих чи інших 

методів управління персоналом; координація планування персоналу з 

плануванням в інших сферах діяльності підприємства; створення інформаційної 

бази з питань персоналу; 

- кадровий маркетинг, завдання якого – вивчення внутрішнього і 

зовнішнього ринків праці та його сегментів; аналіз очікувань працівників з 

питань переміщення по службі; розповсюдження в межах організації 

інформації з питань потреб у кадрах, можливостей підвищення чи зміни своєї 

спеціальності; пошук і залучення на роботу потрібних спеціалістів. Великі 

підприємства проводять маркетинг персоналу самостійно, а малі та середні 

користуються послугами посередницьких фірм з підбору кадрів або лізингових 

компаній; 

- проведення моніторингу – це постійне спеціальне спостереження за 

якісним станом кадрів, їх динамікою, балансом персоналу, рівнем 
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стимулювання, задоволення роботою, процесами навчання, переміщення на 

службі, станом трудової дисципліни та травматизмом; 

- кадровий консалтинг – розробка рекомендацій ефективної кадрової 

роботи, наприклад, визначають потребу в різних категоріях персоналу, шляхи 

підвищення його кваліфікації, конкретні вигоди від різних форм; виявляють 

вплив кваліфікації на ефективність роботи підприємства; виявляють 

професійно важливі якості, якими повинні володіти працівники для здійснення 

певних управлінських функцій; 

- організація соціального партнерства, тобто узгодження дій 

адміністрації, трудового колективу і профспілок, спрямованих на соціальну 

стабільність. 

Кількість працівників кадрової служби залежить від цілого ряду факторів: 

розміру організації, виду його основної діяльності, специфіки завдань, 

традицій, фінансового стану, стадії життєвого циклу тощо. За даними 

зарубіжного досвіду і оцінками спеціалістів, загальна кількість працівників 

кадрової служби складає приблизно 1,0 – 1,2% від загальної чисельності 

працівників організації.  

В даний час основними напрямками діяльності кадрових служб є: 

- забезпечення комплексного вирішення завдань якісного формування й 

ефективного використання кадрового потенціалу на основі управління всіма 

компонентами людського фактора: від трудової підготовки і профорієнтації 

молоді до піклування про ветеранів праці; 

- широке впровадження активних методів пошуку і цілеспрямованої 

підготовки потрібних працівників. Основною формою залучення працівників 

повинні стати договори з начальними закладами. Актуальною є випереджаюча 

підготовка робітників і спеціалістів для освоєння нової техніки і технології в 

галузях народного господарства, що вимагає від кадрових служб удосконалення 

планування підготовки кадрів; 

- планомірна робота з управлінським персоналом, з резервом для 

заміщення, висунення, яке повинно ґрунтуватися на таких організаційних 
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формах, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів на заміщення 

посад за індивідуальними планами, ротаційні переміщення керівників і 

спеціалістів, навчання на спеціальних курсах і стажування на відповідних 

посадах; 

- активізація діяльності по стабілізації трудових колективів, підвищення 

трудової і соціальної активності працівників на основі удосконалення 

соціально-культурних і морально-психологічних стимулів; 

- забезпечення соціальних гарантій у сфері зайнятості, що вимагає від 

працівників кадрової служби дотримання порядку працевлаштування і 

перенавчання працівників, які вивільняються, надання їм встановлених пільг і 

компенсацій; 

- перехід від переважно адміністративно-командних методів управління 

кадрів до демократичних форм оцінки, підбору та розміщення, широкої 

гласності в кадровій роботі; 

- оновлення науково-методичного забезпечення кадрової роботи і 

матеріально-технічної інформаційної бази.  

В умовах ринкової економіки настає новий етап у розвитку кадрових 

служб з якісно новими функціями і завданнями. 

Таким чином, суть роботи кадрової служби полягає у визначенні, що 

конкретно, ким, як і за допомогою чого будуть вирішуватись питання кадрової 

політики. Вирішення цих завдань ґрунтується на основних методах управління. 

Об’єктом кадрової роботи є персонал як такий, а її суб’єкти – працівники, 

посадові особи й організаційні структури, які відповідають за роботу з кадрами. 

 

2.2. Характеристика сучасного стану державної кадрової політики 

України 

 

Сучасне українське суспільство характеризується розривом між 

існуючою моделлю розвитку людського потенціалу держави та потребами 

ринкової економіки і демократичного суспільства. 
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Сучасна модель розвитку людського потенціалу не забезпечує необхідних 

кількісних та якісних характеристик трудових ресурсів. Наразі існує тенденція 

до депопуляції, старіння, бідності населення, міграції кваліфікованої робочої 

сили за кордон, деформації у сфері зайнятості, маргіналізації підготовлених 

фахівців, незадовільних умов праці, відсутності стимулів до професійного 

розвитку на більшості підприємств, установ, організацій країни. Закріпленню 

цих негативних явищ сприяють застарілі форми організації праці та 

менеджменту, технологій виробництва й технічного оснащення, 

неадаптованість до ринкових умов, руйнування соціальної інфраструктури.  

На сьогодні в Україні невідкладним є вирішення таких завдань, як:  

- створення загальнонаціональної системи управління персоналом та її 

складових: регіональних підсистем, орієнтованих на пріоритети регіонального 

розвитку;  

- розроблення та впровадження системи моніторингу людського 

розвитку;  

- детінізація ринку праці, подолання зловживань при наймі працівників, 

організації трудового процесу та оплати праці;  

- створення системи й технологій залучення інвестицій в людський 

розвиток;  

- удосконалення національної системи професійної підготовки з 

урахуванням реальних потреб у персоналі у сфері державного управління, 

соціально-гуманітарній сфері, ключових галузях економіки, промисловості та 

агропромисловому комплексі. 

Істотно впливають глобальні фактори, такі як розвиток інформаційних 

технологій, впровадження електронного урядування та економічна інтеграція. 

Відбувається нарощування в Україні ознак постіндустріального 

інформаційного суспільства, що кардинально змінює структуру персоналу 

порівняно з персоналом індустріального суспільства. Спостерігається істотне 

скорочення чисельності осіб, зайнятих у сільському господарстві, 

промисловості, й одночасне збільшення чисельності персоналу у сферах 
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державного управління, обслуговування, освіти, науки, культури. Особливу 

групу персоналу складають фахівці з комп'ютерної техніки, програмного 

забезпечення, аналізу та обробки інформації. Відбувається якісна зміна змісту 

й характеру праці в напрямі зростання частки інтелектуальної-творчої 

складової. 

Актуальною є проблема подолання кадрових деформацій в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування і, передусім, 

забезпечення захисту прав людини та формування антикорупційних 

механізмів у сфері державного управління – запобігання виникненню та 

управління конфліктом інтересів на публічній службі. 

Широке впровадження інформаційних технологій в сучасне управління та 

виробництво вимагає значного підвищення якості професійної підготовки 

працівників, її гнучкості, безперервності підвищення їх кваліфікації впродовж 

усього професійного життя. 

Серед основних проблем у сфері кадрової політики, які потребують 

невідкладного вирішенні, є такі: 

По-перше, невідповідність державної кадрової політики вимогам 

трансформаційних процесів у державі. Значна частина наявного кадрового 

корпусу державного управління та місцевого самоврядування не готова до 

роботи в умовах сьогодення і на перспективу. 

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

управління персоналом правової обґрунтованості, врегульованості та 

захищеності, не враховує європейські стандарти в кадровій сфері. 

По-третє, відсутність стратегічного спрямування щодо підготовки 

персоналу відповідно до потреб суспільства, яке передбачає кваліфіковане 

здійснення прогнозування, планування, постійне оцінювання ситуації з 

персоналом у країні.  

По-четверте, невпорядкованість, слабка функціональна визначеність 

структур по роботі з персоналом, недостатня кваліфікація персоналу кадрових 

служб, що веде до неефективності, неузгодженості підходів у кадровому 
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менеджменті на всіх рівнях. Такий стан заважає активній професіоналізації 

багатьох видів економічної діяльності, професійній самореалізації людей 

практично в усіх сферах суспільного виробництва. Державна кадрова політика 

повинна спиратися на потужну систему по роботі з персоналом, сучасні 

технології з управління персоналом. 

Головна мета державної кадрової політики – сприяння оптимальному 

використанню трудових ресурсів країни для реалізації національних інтересів із 

врахуванням наявних потреб економіки, розвитку регіонів та світових 

тенденцій для забезпечення конкурентоспроможності держави на міжнародній 

арені; створення умов для забезпечення реалізації права громадян на працю, 

відпочинок та соціальний захист, закріплені Конституцією України.  

Цілі державної кадрової політики: 

- соціальна – досягнення високого рівня розвитку професійного, 

інтелектуально-творчого та морального людського потенціалу країни і 

задоволення очікувань населення щодо професійної самореалізації, гідного 

рівня оплати праці та умов її здійснення; 

- економічна – забезпечення всіх галузей суспільного виробництва 

кваліфікованими кадрами, зростання економічної могутності країни, 

підвищення рівня добробуту населення і зменшення витрат, що забезпечують ці 

досягнення; 

-   інституційна – нормативно-правова забезпеченість, спроможність 

інститутів кадрової сфери до удосконалення управління персоналом та кадрової 

роботи на демократичних принципах; 

-   організаційна – розбудова системи управління персоналом на 

засадах реалізації норм права, соціального діалогу та партнерства зацікавлених 

суб'єктів державної кадрової політики. 

Державна кадрова політика ґрунтується на таких загальних принципах: 

- законність; 

- дотримання права людини на вільний вибір професії та виду 

трудової діяльності; 
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- запобігання дискримінації за етнічними, соціальними, політичними, 

релігійними, гендерними та іншими ознаками; 

- професіоналізм, доброчесність та етика поведінки;   

- прозорість і відкритість, залучення усіх зацікавлених осіб 

(аналітиків, науковців, громадських діячів, представників профспілок та інших 

професійних асоціацій) до розробки та моніторингу реалізації кадрової 

політики; 

- обгрунтованість та стратегічність (врахування потреб та перспектив 

розвитку держави відповідно до загальнодержавних пріоритетів, особливостей 

регіонального розвитку та розвитку різних сфер економіки, а також світових 

тенденцій розвитку трудових ресурсів); 

- раціональність у доборі й розстановці кадрів,  

- сприяння професійному та кар'єрному розвитку працівників, 

можливостей для всебічного, гармонійного розвитку та реалізації особистості 

тощо; 

- вільний доступ до державної служби. 

Головним внутрішньополітичним пріоритетом державної політики 

України є побудова сучасної правової держави європейського типу, де особлива 

роль відводиться державній службі та службі в органах місцевого 

самоврядування, яка забезпечує законність політичних рішень, цілісність 

держави як інституту, якісний рівень реалізації конституційних гарантій 

громадян шляхом стабільного і безперервного надання їм публічних послуг. 

Основна роль тут відводиться імплементації загальноприйнятих у Європі 

стандартів в усіх сферах суспільного життя, у тому числі в державному 

управлінні. У такій моделі державна служба забезпечує законність політичних 

рішень, що приймаються; цілісність держави як інституту, тобто внутрішню 

безпеку держави; стабільне і безперервне надання громадянам публічних 

послуг, гарантованих державою.  

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування є 

ключовим елементом державного управління, від ефективного функціонування 
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якого залежить додержання конституційних прав і свобод громадян, 

послідовний і сталий розвиток країни.  

В Україні інститути державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування почали  формуватися з набуттям незалежності. Однак ці 

системи й досі зберігають риси бюрократії радянського зразка та нерідко є 

засобом задоволення політичних або приватних інтересів, на відміну від 

розвинутих демократичних країн, де державна служба та служба в органах 

місцевого самоврядування відокремлені від політичної діяльності та служать 

інтересам суспільства. Система державної служби та служби в органах 

місцевого самоврядування в Україні повинна вийти на якісно новий 

європейський рівень, стати інститутом взаємодії між державою та 

суспільством, через який реалізовуватиметься поєднання конституційно 

закріплених зобов’язань держави, відносин з кадровим потенціалом та 

ефективності діяльності державних органів. 

За підтримки Світового банку та Міністерства Великої Британії у справах 

міжнародного розвитку було проведено оцінку системи державної служби за 

базовими показниками SIGMA/OECD, які використовувалися для щорічної 

оцінки державної служби у країнах – кандидатах на вступ до Європейського 

Союзу. На основі проведеної оцінки було сформовано групи системних 

проблем. Однією з системних проблем є низька ефективність управління 

персоналом у системі державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, що стосується наступних питань: 

Системи оплати праці державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та соціальних стандартів. Середній рівень оплати праці 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування 

залишається доволі низьким у порівнянні з країнами – членами ЄС. Також 

проблемою залишається непрозорість, викликана недостатньо високою часткою 

посадового окладу, розрив у заробітній платі керівників І — ІІ категорій посад 

та рядових державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. 
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Це призводить до низької конкурентоспроможності державної служби  та 

служби в органах місцевого самоврядування на ринку праці.  

Системи планування та оцінювання результатів діяльності. Це спричиняє 

формальне виконання покладених обов’язків, низький рівень відповідальності 

та неефективність роботи державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Системи призначення на посади, просування по службі та ротації кадрів – 

відсутність прозорості при вступі на державну службу та службу в органах 

місцевого самоврядування, чітких кар’єрних перспектив підривають її 

авторитет та призводять до високого рівня плинності кадрів.  

Системи управління персоналом. Кадрові служби державних органів та 

органів місцевого самоврядування замість системної роботи з підбору 

персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до нього, розв’язання питань 

рівномірного розподілу відповідальності всередині апарату та підготовки 

посадових інструкцій, планування навчання та кар’єрного росту державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, здебільшого 

виконують технічні функції, пов’язані з веденням кадрової документації. 

Недостатніми є умови для розвитку та забезпечення стратегічної ролі кадрової 

служби в управлінні персоналом на державній службі та службі в органах 

місцевого самоврядування. Недостатніми є також аналітичне та інформаційно-

технологічне супроводження процесів управління персоналом. 

Системи класифікації посад. Застарілість чинної системи класифікації 

посад, відсутність взаємозв’язку між класифікацію посад державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та виконуваними 

державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування 

функціями та оплатою їхньої праці. 

Особливої уваги потребують також наступні проблемні питання - 

професіоналізація та політична нейтральність, а також доброчесність. 

Відсутність стабільного політично нейтрального корпусу державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Відсутність чіткого 
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розмежування політичних та адміністративних функцій, що призводить до 

політизації державної служби, залежності державних службовців від 

політичних змін у суспільстві, а також до їх незахищеності від певного 

політичного впливу. Невідповідність системи професійної підготовки та 

підвищення кваліфікації потребам відомств та держави в цілому. Брак 

лідерства, необхідного для ефективного управління змінами на державній 

службі та службі в органах місцевого самоврядування. Непрестижність, 

непривабливість державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, невідповідність статусу державного службовця, посадової 

особи місцевого самоврядування рівню покладеної на нього відповідальності. 

Недієве використання механізму кадрового резерву, витрачання значних 

ресурсів на його формування та роботу з резервом при незначному відсотку 

призначення працівників на посади. Недосконала система добору кадрів на 

державну службу, службу в органах місцевого самоврядування та просування 

по них, у тому числі вищого корпусу державної служби; недосконалість 

інструментів оцінювання кандидатів під час добору.  

Проблеми, які стосуються доброчесності наступні. Непрозорість 

діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в 

питаннях управління персоналом, зокрема, щодо кадрових призначень, а також 

брак механізмів та інструментів врегулювання конфлікту інтересів на держаній 

службі. 

Розглянувши сучасний стан державної кадрової політики України 

бачимо, що головною метою державної кадрової політики є побудова 

професійної, політично нейтральної державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування європейського зразка, які здатні утримувати 

кваліфіковані кадри та відповідатимуть потребам суспільства, ефективно 

надаватимуть послуги населенню. Необхідним є створення правових, 

соціальних, організаційних передумов для успішної реалізації професійного 

потенціалу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 
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2.3. Аналіз антикорупційних дій, як елементу сучасної державної 

кадрової політики України 

 

Важливим кроком на шляху до формування доброчесної сучасної 

державної кадрової політики України стало створення Національного агентства 

з питань запобігання корупції. Це - центральний орган виконавчої влади 

України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує 

державну антикорупційну політику. Створення Національного агентства було 

передбачене Законом України «Про запобігання корупції», прийнятим 14 

жовтня 2014 року. Закон уведений у дію з 26 квітня 2015 року. Національне 

агентство з питань запобігання корупції має превентивну функцію, зокрема 

щодо перевірки декларацій державних службовців і стилю їх життя, розкриття 

будь-якої інформації з приводу фактів корупції чи зловживання посадою. 

На початку травня 2020 року Національне агентство з питань запобігання 

корупції (далі — НАЗК) та Фонд державного майна України уклали 

Меморандум про співпрацю, що передбачає надання НАЗК доступу до Єдиної 

бази даних звітів про оцінку. 

Інформація з цієї бази даних буде використана під час перевірки 

електронних декларацій державних службовців. Єдина база даних звітів про 

оцінку містить інформацію щодо оціночної вартості таких об’єктів нерухомого 

майна: 

— житлової нерухомості; 

— адміністративної нерухомості; 

— об’єктів промислової (складської) нерухомості; 

— об’єктів торговельної нерухомості; 

— земельної ділянки. 

Відтепер під час повної перевірки декларацій НАЗК зможе звіряти 

вартість об’єкта нерухомості, вказану суб’єктом декларування, із оціночною 

вартістю, вказаною в Єдиній базі даних звітів про оцінку. 
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Це допоможе значно швидше виявляти випадки, коли суб’єкт 

декларування суттєво занижує вартість вказаного в декларації об’єкта 

нерухомості для приховування власних статків. 

Наразі НАЗК та Фонд держмайна розглядають можливість використання 

даних Єдиної бази даних звітів про оцінку під час проведення автоматичного 

контролю декларації. 

Історія діяльності уповноважених підрозділів з питань запобігання та 

виявлення корупції бере свій початок з 1998 року. Так, Програмою 

невідкладних заходів, які спрямовані на боротьбу з корупцією і підлягають 

здійсненню в 1998 році, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 серпня 1998 року № 1220, доручалося центральним та місцевим органам 

виконавчої влади створити (визначити) в межах наявної штатної чисельності 

структурні підрозділи (працівників) з питань запобігання корупційним і 

злочинним проявам. Саме із цієї дати в України починають свою діяльність 

уповноважені підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції. У період з 

1998 по 2005 рік таким підрозділам особлива увага не приділялася, оскільки 

законодавством не було визначено інституції, яка б координувала їх діяльність. 

І функціонування таких підрозділів не було закріплено на законодавчому рівні. 

У 2009 році Уряд приймає постанову від 8 грудня 2009 року № 1422, а 

згодом замість неї — від 4 вересня 2013 року № 706, якими затверджується 

Типове положення про уповноважений підрозділ. 

18 жовтня 2019 року набрала чинності стаття 131 Закону України «Про 

запобігання корупції» (далі — Закон), згідно з якою на законодавчому рівні 

закріплено діяльність уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції, зокрема, в державних органах. Частиною п’ятою цієї статті 

встановлено, що НАЗК затверджує Типове положення про уповноважений 

підрозділ (уповноважену особу) та порядок надання згоди на звільнення 

керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи), а також 

встановлює обов’язкові вимоги до мінімальної штатної чисельності 

уповноваженого підрозділу в державних органах. 
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5 травня 2020 року набрали чинності наказ НАЗК від 17.03.2020 р. № 

102/20 (зареєстрований в Мін’юсті 21 квітня 2020 року за № 361/34644), яким 

затверджено Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену 

особу) з питань запобігання та виявлення корупції (далі — Типове положення), 

наказ НАЗК від 24.03.2020 р. № 112/20 (зареєстрований в Мін’юсті 21 квітня 

2020 року за № 363/34646), яким встановлено обов’язкові вимоги до 

мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції в державних органах, та наказ НАЗК від 

17.03.2020 р. № 100/20 (зареєстрований в Мін’юсті 22 квітня 2020 року за № 

371/34654), яким затверджено Порядок надання згоди Національним 

агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника 

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю 

територію України. 

Наразі в українському антикорупційному законодавстві чинними є два 

нормативно-правові акти, які затверджують Типове положення про 

уповноважений підрозділ, — постанова Уряду від 04.09.2013 р. № 706 (далі — 

постанова 706) та вищезазначений наказ НАЗК (від 17.03.2020 р. № 102/20). 

Незважаючи на нижчу юридичну силу наказу НАЗК по відношенню до 

постанови Кабінету Міністрів України, все ж з 5 травня 2020 року державним 

органам слід керуватися цим наказом НАЗК, оскільки останній є підзаконним 

нормативним актом, що прийнятий з метою реалізації статті 131 Закону. 

Оновлене Типове положення має три розділи: 

І. Загальні положення; 

ІІ. Основні завдання, функції та права уповноважених підрозділів 

(уповноваженої особи; 

ІІІ. Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа). 

Відповідно до І розділу уповноважений підрозділ (уповноважена особа), 

наприклад, державного органу (для того, щоб не обтяжувати зайвою 

інформацією наших читачів), утворюється як самостійний та функціонально 
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незалежний структурний підрозділ (уповноважена особа) відповідно до частини 

першої статті 131 Закону. І керівник державного органу забезпечує гарантії 

незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи 

втручання у його (її) роботу. 

Як і у Типовому положенні, затвердженому постановою КМУ № 706, 

залишена норма, що втручання у діяльність уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) під час здійснення ним (нею) своїх повноважень, а 

також покладення на уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 

обов’язків, що не належать або виходять за межі його (її) повноважень чи 

обмежують виконання покладених на нього (неї) завдань, забороняються. 

Водночас для місцевих державних адміністрацій має місце певний 

виняток — так, на уповноважений підрозділ місцевої державної адміністрації 

може покладатися виконання інших функціональних обов’язків, які не 

перешкоджають діяльності із запобігання та виявлення корупції. 

Також унормовано питання виконання обов’язків уповноваженої особи 

державного органу у разі її тимчасової відсутності. Так, Типове положення 

передбачає, що у разі відсутності уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки 

виконує інша особа (за її згодою), визначена керівником цього, зокрема, 

державного органу. 

У ІІ розділі Типового положення визначено вісім основних завдань 

уповноваженого підрозділу: 

— розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо 

запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з 

корупцією; 

— організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення 

керівнику такого відповідального суб’єкта відповідних пропозицій (у 

порівнянні з постановою № 706, доповнено); 
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— надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції; 

— здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 

врегулюванню, інформування керівника відповідального суб’єкта та 

Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті 

для його врегулювання; 

— перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та 

повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону 

порядку (у порівнянні з постановою № 706, доповнено); 

— здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 

законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, 

у тому числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (далі — 

юридичні особи); 

— забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення 

вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або 

роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів (у 

порівнянні з постановою № 706, доповнено); 

— інформування керівника відповідального суб’єкта, Національного 

агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 

про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції (у 

порівнянні з постановою № 706, доповнено). 

З метою реалізації покладених на уповноважений підрозділ завдань 

Типовим положенням передбачено 23 функції, які має він виконувати. Ми 

наведемо лише ті функції, які є новими у Типовому положенні, незважаючи на 

те, за усталеною практикою підрозділи їх виконували. 

Зокрема, підрозділ: 

— організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

відповідального суб’єкта, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить 

керівнику такого відповідального суб’єкта пропозиції щодо таких заходів; 
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— забезпечує підготовку антикорупційної програми відповідального 

суб’єкта, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання; 

— здійснює підготовку звітів за результатами періодичного перегляду та 

оцінки виконання антикорупційної програми, а також надає пропозиції щодо 

внесення змін до антикорупційної програми за результатами такого 

періодичного перегляду; 

— проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які 

працюють у відповідальному суб’єкті (працювали або входять чи входили до 

складу утвореної у відповідальному суб’єкті конкурсної комісії, до складу 

Громадської ради доброчесності), відповідно до частини другої статті 49 Закону 

декларацій та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством 

порядку; 

— організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через 

такі канали інформації; 

— співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та 

гарантій захисту, передбачених Законом; 

— надає працівникам відповідального суб’єкта або особам, які проходять 

у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та 

консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту 

викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань; 

— здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих 

через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені 

Законом; 

— інформує керівника відповідального суб’єкта, Національне агентство, 

інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти, 
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що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками 

відповідального суб’єкта; 

— у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником 

відповідального суб’єкта корупційного правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова 

влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою 

отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом; 

— інформує Національне агентство у разі ненаправлення кадровою 

службою відповідального суб’єкта засвідченої в установленому порядку 

паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного 

стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення 

(скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного 

стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; 

— організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке 

проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання 

вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта 

у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства; 

— візує проєкти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, 

адміністративно-господарських питань, а також проєкти наказів 

(розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів; 

— щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо 

діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань 

запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженого 

підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції. 

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) територіальних 

(міжрегіональних) органів міністерств, інших центральних органів виконавчої 
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влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, районних державних адміністрацій щопівроку надсилає 

інформацію щодо діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 

та щодо уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) до відповідних 

міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних 

органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних 

державних адміністрацій. 

Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція 

яких поширюється на всю територію України, обласних державних 

адміністрацій надають до 10 лютого та до 10 серпня звітного року зведену 

інформацію щодо діяльності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 

та щодо уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) до Національного 

агентства в розрізі центрального апарату та його територіальних 

(міжрегіональних) органів, районних державних адміністрацій; 

— щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з 

організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для 

підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної 

політики відповідно до статті 20 Закону. 

Також значно розширено права уповноваженого підрозділу (від трьох — 

у постанові № 706 до дванадцяти — у Типовому положенні). Зупинимося та 

тих, які не були визначені у постанові № 706. Так, підрозділ з метою виконання 

покладених на нього завдань має право: 

— викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються 

повідомлених викривачем фактів, у тому числі керівника, заступників 

керівника державного органу; 

— звертатися до Національного агентства щодо порушених прав 

викривача, його близьких осіб; 

— виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на 

всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод; 
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— мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є 

державний орган, з урахуванням обмежень, встановлених законом; 

— брати участь та проводити для працівників державного органу 

внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання 

і виявлення корупції; 

— здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного 

законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, 

у тому числі в юридичних особах; 

— надсилати за підписом керівника державного органу запити до 

територіальних (міжрегіональних) органів, юридичних осіб, що належать до 

сфери управління відповідального суб’єкта, з метою отримання від них 

інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) завдань; 

— вносити подання керівнику державного органу про притягнення 

винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у 

сфері захисту викривачів; 

— ініціювати перед керівником державного органу питання проведення 

перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в 

територіальних (міжрегіональних) органах та юридичних особах, що належать 

до сфери управління відповідального суб’єкта; 

— проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів державного 

органу та надавати інформацію про них керівнику державного органу. 

Новими є такі повноваження керівника уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи): 

— підписання та направлення повідомлення до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог 

Закону працівниками державного органу, в тому числі його керівником; 

— визначення окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із 

захисту викривачів; 

— підзвітність і підконтрольність керівникові державного органу. 
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Слід зазначити, що керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена 

особа) територіального (міжрегіонального) органу, юридичної особи, що 

належать до сфери управління відповідного відповідального суб’єкта, 

підзвітний і підконтрольний керівникові відповідного міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади або державного органу. 

Керівник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа) державного 

органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, може бути 

звільнений за ініціативою керівника, за умови надання згоди НАЗК у 

встановленому законодавством порядку. 

Отже, боротьба з корупцією в державних органах влади у вигляді 

діяльності  Національного агентства з питань запобігання корупції - це суттєва 

допомога у створенні ефективних кадрових механізмів. Певні фільтри, які 

застосовуються у процесі боротьби з корупцією формують сучасну державну 

кадрову політику й мають на меті наближення до принципів діяльності 

кадрової політики країн Європейського Союзу. 
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РОЗДІЛ 3. 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВИХ МЕХАНІЗМІВ В 

ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Реалізація підходів до удосконалення системи кадрової роботи 

 

Нова філософія формування кадрової політики в Україні повинна 

виходити з того, що кадрову політику необхідно інтегрувати в стратегію 

розвитку країни, регіону, підприємства, враховуючи нові економічні та 

соціальні умови даного розвитку. У нових умовах розвитку економіки України 

повинні бути вирішені питання координації діяльності, узгодження інтересів, 

усунення протиріч та визначення нових функцій інституціональних структур, 

що займаються розробкою та реалізацією кадрової стратегії. 

Стратегія розвитку державної кадрової політики, повинна бути 

спрямована на формування кадрового потенціалу України як найважливішого 

інтелектуального та професійного ресурсу українського суспільства, що 

забезпечує ефективний соціально - економічний розвиток країни та високу 

конкурентоспроможність у світовій соціально - економічній системі в 

конкретній історичній перспективі.  

Розробка кадрової стратегії подібна з розробкою стратегії розвитку 

організації та складається у визначенні курсу дій, часу їх реалізації, показників 

оцінки процесу та розробки планів організаційно - технічних заходів щодо 

реалізації цього курсу дій. У кожному разі обрані напрямки розробки кадрової 

стратегії потрібно засновувати на стратегії розвитку країни, регіону та 

націлювати на формування виробничого поведінки, що сприяє його розвитку. 

Основними етапами побудови кадрової стратегії є: 

- розробка нормативної бази в межах своєї компетенції; 

- формування цілей, завдань і принципів системи кадрової політики, що  

випливають із концепції економічного розвитку; 
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- аналіз та облік зовнішніх факторів; 

- програмування, що включає розробку системи процедур, заходів та  

кадрових технологій; 

- моніторинг "людських ресурсів" (реалізація конкретних заходів та  

оцінка їх ефективності); 

- контроль на всіх ієрархічних рівнях керування. 

Стратегію кадрової політики визначає: 

- пріоритетність напрямків розвитку економіки, об'єктивна потреба 

створення кадрової політики як складової частини реформування економіки, як 

наслідок, необхідність аналізу реального стану кадрового корпусу, виявлення в 

ньому позитивних та негативних тенденцій, перспектив розвитку; 

- суб'єкти та об'єкти кадрової політики, їх взаємозв'язок і взаємини 

кадрових процесах; 

- характеристика основних принципів в кадровій політиці держави,  

регіону, підприємства, та їхня взаємодія [37]. 

Для забезпечення ефективного керування системою формування кадрової 

політики в цілому необхідно підрозділити її на ряд підсистем. Ці підсистеми 

утворять механізм управління, що представляє собою сукупність органів 

управління, засобів, методів та інструментів, за допомогою яких вони 

впливають на об'єкт управління для найбільш ефективного досягнення цілей, 

які стоять перед соціальною системою. 

Основними функціями управління кадровою політикою: аналіз ринку 

праці, прогнозування кадрової політики, планування чисельності для 

досягнення балансу попиту та пропозиції та інформаційне забезпечення. 

Місце і роль даних функцій за останні роки істотно змінилися. 

Наприклад, зросла роль аналізу та прогнозування, звузилася функція обліку. 

Змінилася функція планування людських ресурсів, тому що господарюючі 

суб'єкти самостійні у своїх діях. Роль контролю з боку держави (на рівні 

регіону) зведена до мінімуму. Функція стимулювання практично повністю 

здійснюється в нижній ланці  управління. 
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У демократичному суспільстві кадрова служба повинна забезпечувати 

ефективне виконання завдань і функцій щодо реалізації кадрової політики. Про 

необхідність реформування системи кадрового забезпечення свідчать негативні 

фактори, що спричиняють ряд проблем. Основними є:   

1. Недостатній професійний рівень спеціалістів та їх професійної 

підготовки у відповідності до сучасних потреб державного управління. Не 

вистачає компетентних, ініціативних, відповідальних керівних кадрів. Брак 

професіоналізму, невідповідність фахової підготовки, байдужість і 

бюрократизм у роботі призводять до неефективного управління, викликають 

справедливі нарікання громадян щодо функціонування владних структур, 

зрештою, спричиняють дистанціювання народу від влади. 

2. Суб’єктивізм у відборі та просуванні керівників. Це значною мірою 

зумовлено дефіцитом демократизму, конкурсності й прозорості, об'єктивності й 

системності в кадровій роботі, неналежним виконанням затверджених указами 

Президента України та передбачених відповідними постановами Кабінету 

Міністрів України заходів з кадрового забезпечення державного управління. 

3. Зниження авторитету державної служби в цілому, плинність кадрів, 

перехід висококваліфікованих енергійних спеціалістів до бізнес структур у 

зв’язку з низьким рівнем заробітної плати. 

4. Низький рівень захищеності державних службовців. 

Враховуючи збіг обставин в Україні таких факторів, як економічна криза, 

необхідність скорочення витрат на утримання  державного апарату й водночас 

підвищення якості надання управлінських послуг та як наслідок – потреби в 

кадрових скороченнях, можна стверджувати, що подолати ці проблеми можна 

лише за умови ефективної системи управління. Теперішня політика системи 

державної служби має наголошуватися на тому, що в процесі її реформування 

повинна  звертатися увага на ті людські ресурси, від яких очікується, що саме 

вони будуть здійснювати безпосередню роботу із запровадженням цих реформ. 

Отже, система добору і розстановки кадрів потребує корекції. 
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Помилки, прорахунки в доборі, розстановці працівників можуть звести 

нанівець результати змістовного навчання або дати мінімальний ефект від 

застосування відповідного досвіду роботи або використання ділових якостей.  

Необхідною передумовою успішного відбору працівників повинна стати: 

- врахування, порівняння можливостей внутрішнього і зовнішнього 

залучення працівників; 

- врахування профілю відповідних вакансій; 

- знання вимог до посад працівників, які є вакантними; 

- глибокий, об’єктивний аналіз заяв, пропозицій, що надійшли, особових 

справ; 

- активізація профорієнтації; 

- продумана організація підготовки і проведення засідань конкурсної 

комісії. 

Державні службовці, відповідно до чинного законодавства, мають право на 

просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного 

виконання  своїх службових обов’язків, брати участь у конкурсах на заміщення 

посад більш високої категорії. 

Сьогодні доцільно уточнити пріоритетні напрями та нагальні завдання 

підвищення ефективності й результативності системи кадрового забезпечення 

галузі. Для цього необхідно: 

- по-перше, законодавчо визначити чіткі вимоги до професійної 

підготовленості претендентів для успішної роботи, щонайперше на керівних 

посадах, з урахуванням рівня та напряму освіти, трудового стажу й 

практичного досвіду, проявленої компетентності та відповідальності.  

На цій основі мають бути вироблені критерії добору кадрів. Зміст 

критеріїв повинен бути адекватним моделі діяльності управлінця на конкретній 

посаді й відображати рівень освітньо-професійної кваліфікації, досвід 

управлінської діяльності, віковий ценз, ціннісні орієнтації, морально-

психологічні якості, мотивацію тощо. 
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Для вищих посад доцільно ввести додаткові специфічні критерії 

кадрового відбору, які б ураховували наявність лідерських і менеджерських 

якостей, здатність управляти колективом, організовувати підготовку й 

просування на вищі посади підлеглих, перелік медичних протипоказань, 

висновки щодо законослухняності, передусім у фінансово-економічній 

діяльності, інші особистісні характеристики; 

- по-друге, слід сформувати на основі розроблених критеріїв національну 

інформаційну базу даних про потенційних кандидатів на зайняття посад вищих 

категорій (кадровий реєстр). Створити також базу даних реального кадрового 

резерву за категоріями посад на підприємствах. При цьому серед кандидатів 

має бути відповідна частка жінок [16, 44]; 

- по-третє, необхідно запровадити програму професійно-орієнтаційної 

роботи з метою виявлення талановитої, перспективної молоді й 

цілеспрямованої та послідовної підготовки до управлінської діяльності, 

включаючи всі освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти, так і до робітничих 

професій; 

- по-четверте, слід перебудувати роботу з формування резерву. Резерв має 

охоплювати найбільш компетентні й професійно придатні кадри і не повинен 

носити  національних, містечкових, партійних, "земляцьких" ознак і обмежень. 

Ключовим завданням резерву є істотне поповнення й оновлення кадрового 

потенціалу.  

У зв'язку зі зростаючими вимогами до керівних кадрів та роботи з ними 

принциповими засадами створення дієвого кадрового резерву мають стати: 

- відмова від формального підходу при зарахуванні до резерву; 

- гласність і прозорість у формуванні резерву, зарахування й 

відрахування з резерву виключно відповідними рішеннями; 

- систематичне фахове навчання; 

- прозора перспектива переміщення; 

- формування резерву керівників переважно органом влади вищого 

рівня; 
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- конкретна персональна відповідальність за формування резерву кадрів, 

його фахове навчання й роботу з ним; 

- контроль за неухильним дотриманням кваліфікаційно-професійних 

вимог до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, зарахованих до кадрового 

резерву. 

Для забезпечення відкритості й конкурсності, гласності й прозорості в 

доборі державних службовців необхідно забезпечити поінформованість 

широкої громадськості про наявність вакантних посад, вимоги до претендентів 

на них, порядок їх заміщення, умови перебування на службі, загальну 

прогнозну оцінку кадрових потреб. 

Одним із основних факторів, які сприяють підвищенню ефективності 

функціонування кадрових служб є дієва мотивація. Саме наявність дієвої 

мотивації орієнтує працівника на ефективне виконання як щоденної діяльності, 

так і на поліпшення кінцевого результату, тоді як її відсутність – викликає 

несумлінне відношення до роботи і може знівелювати досягнення кінцевого 

результату. Крім того, чим краще працює кожна окрема людина, тим краще 

працює організація, чим краще працює організація, тим більше користі отримує 

держава.  

Адекватною відповіддю на нові виклики часу має бути реформування 

кадрової політики в системі кадрової роботи. Важливою складовою цього 

процесу повинна стати професіоналізація управління персоналом в органах 

державної влади й істотне підвищення ролі таких структурних підрозділів, як 

кадрові служби. 

Враховуючи вимоги сьогодення традиційної функції кадрового 

діловодства (моніторинг ринку праці, аналіз та прогнозування спеціалістів, 

кадрову аналітику, кадрову рекламу та кадровий іміджмейкінг, пошук та підбір 

персоналу, організацію навчання та розвитку службовців, оцінку та атестацію, 

консультування державних службовців та надання їм різного роду довідок 

тощо), вимагають розширення функціонального спектру діяльності кадрової 

служби [55].  
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Для підвищення ефективності кадрового забезпечення України в 

нинішніх умовах необхідно, по-перше створити матеріально-фінансові та 

законодавчо-правові можливості гнучкої зарплатної і соціальної політики 

органів державної влади, яка давала б їм достатньо можливостей конкурувати 

на відповідних ринках праці за високоякісний персонал, а по-друге, керівники 

та кадрові служби органів державного управління мають набути ринковий 

стиль мислення щодо кадрів і перейти до активного й творчого використання 

новітніх кадрових технологій. 

Головний зміст завдань державної кадрової політики на регіональному 

рівні має стати: 

- ефективна і гнучка структуризація та оптимізація діяльності 

місцевих органів управління; 

- розмежування повноважень та усунення дублювання функцій і 

обов’язків державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування; 

- демократизація їх службових взаємовідносин з населенням на основі 

верховенства права й законності, пріоритету прав людини і громадянина; 

перехід від адміністративно-розпорядчих взаємовідносин до координаційно-

регуляторних, тобто партнерських взаємовідносин з суб’єктами 

господарювання, установами, організаціями [28]. 

Добір, підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації, побудова 

кар’єри державних службовців, формування їх світогляду, політичної, 

управлінської, правової, морально-етичної культури, економічних знань має 

здійснюватися з урахуванням вишезазначених завдань. 

Слід також звернути увагу на те, що на сьогодні у фаховій літературі з 

проблем державної служби вже добре визріла думка про необхідність 

формування нового типу державного службовця, який би більш адекватно, ніж 

той, що існує, відповідав би новим реаліям, у контексті яких функціонує 

сучасна державна влада в Україні. Це, насамперед, здатність діяти в умовах 

економічного та політичного плюралізму, значно більш ґрунтовна наукова 
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компетентність, володіння новітніми інформаційними та комунікаційними 

технологіями, самостійність, творчість, підприємливість, здатність йти на 

виважений ризик [55]. Саме ця теза є особливо важливою для формування 

кадрової політики з добору керівних кадрів у процесі формування сучасної 

державної політики України. 

Отже, вирішення зазначених завдань все нагальніше піднімає питання 

необхідності переходу до інноваційної кадрової служби. Формування 

інноваційної служби управління персоналом повинно базуватися на визначені 

місії кадрової служби, яка має розроблятися з урахуванням місії всієї 

організації, визначення співвідношення всіх організаційних процесів, 

спрямованих на виконання цієї місії і відповідальних за них співробітників. 

Тому інноваційна кадрова служба, на відміну від традиційної, більш істотно 

залежить від специфіки організаційної діяльності і, унаслідок, цього може 

набувати різноманітних форм [26]. 

Запропонована інноваційна форма кадрових служб охоплює значно 

більшу частину функцій управління персоналом, ніж кадрове діловодство. Про 

це свідчить розгляд системи управління персоналом. Не вичерпує проблему 

різниця в оплаті праці на державній службі і в приватному секторі того, що у 

конкуренції за висококваліфікований персонал, бізнесові структури 

випереджають органи державного управління. На погляд науковців та 

практиків, важливу роль відіграє тут діяльність кадрових служб у сучасних 

бізнесових структурах. Це пов’язано з тим, що: 

- вона набагато активніша, ніж в аналогічних підструктурах у системі 

державного управління; 

-  робота бізнесових служб управління персоналом функціонально є 

більш багатоманітною; 

-  взаємодія лінійних керівників та кадровиків у бізнесі є значно 

більш тісною [55]. 
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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 

Кабінету Міністрів України, актів інших органів, уповноважених на це 

законодавчо. 

 

3.2. Формування кадрової безпеки як важливого механізму сучасної 

державної політики України 

 

Криза, яка відбувається в системі державного управління, в органах 

виконавчої влади, напряму пов’язана з системою управління кадрами в. Кадри – 

головний ресурс, потенціал, основа формування всього апарату державного 

управління, а тому відіграють важливу роль у формуванні сучасної державної 

політики України. Від якості, професійності, постійного розвитку кадрів та 

кадрового потенціалу залежить якість проведення реформування, якість 

системи державного управління, а також формування позитивного іміджу 

держави. На сьогодні, на жаль, відсутні системні технології розвитку кадрового 

потенціалу системи управління, що напряму впливає на їх незацікавленість 
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працювати в органах влади, віддати багато часто та сил на вирішення важливих 

проблем, не отримуючи відповідної «віддачі» від держави. Тому, саме 

формування кадрової безпеки як основного механізму сучасної державної 

політики України може вирішити значну частину питань у процесі реалізації 

кадрових механізмів.  

Кадрова безпека, система формування кадрової безпеки часто 

розглядається науковцями як частина економічної безпеки підприємства та 

визначається з урахуванням економічних категорій. Хоча кадрова безпека є 

основою національної безпеки України. 

Кадрова безпека є комбінацією таких складових як: безпека 

життєдіяльності (здоров’я, фізична безпека), соціальномотиваційна безпека 

(фінансова, кар’єрна, естетична, адміністративно-незалежна), професійна 

безпека (безпека праці, пенсійно-страхова, безпека володіння сучасними 

знаннями), антиконфліктна безпека (патріотична, психолого-комунікаційна 

безпека) технологічна. Зрозуміло, що усі ці складові діють не окремо одна від 

одної, вони пов’язані між собою різноманітними зв’язками та впливами. 

Неможна сьогодні уявити працівника, який би не думав про власне здоров’я, 

фінансове забезпечення своєї сім’ї, кар’єрний ріст, пенсійно-страхову безпеку. 

Налагодження ефективної взаємодії роботи всіх цих складових є запорукою 

стабільності. Цю стабільність забезпечує персонал, який впливає на всі аспекти 

її життєдіяльності, а також невід’ємно пов’язаний із її економічною безпекою.  

Враховуючи зазначене, механізмами забезпечення кадрової безпеки 

повинні бути такі інструменти, які спрямовані на розвиток та забезпечення 

кадрового потенціалу системи державного управління. Механізми забезпечення 

кадрової безпеки в системі управління – це сукупність методів, методик, 

інструментів, засобів, спрямованих на забезпечення безпекових умов як для 

кадрів в системі державного управління, так і формування системи захисту від 

професійно непідготовлених або потенційно небезпечних кадрів саму систему 

державного управління. Таким чином, ми будемо розглядати два типи 

механізмів забезпечення кадрової безпеки в системі державного управління: 
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зовнішні (забезпечення захисту від зовнішніх факторів) та внутрішні 

(забезпечення безпеки в середині системи). 

Кадрову безпеку в системі державного управління доцільно розглядати 

через такі основні механізми:  

– внутрішні механізми забезпечення кадрової безпеки (забезпечення 

захисту працівника в системі державного управління (охорона здоров’я, 

соціальний захист, правові гарантії); професійний розвиток фахівця в системі 

державного управління (адаптація, мотивація, навчання, підвищення 

кваліфікації, оцінювання);  

– зовнішні механізми кадрової безпеки (забезпечення формування єдиної 

кадрової політики щодо розвитку кадрів у системі державного управління; 

здійснення якісного відбору кадрів з метою формування якісного кадрового 

складу системи державного управління). 

Проблеми на рівні незабезпечення системи кадрової безпеки можуть 

приводити до небажаних наслідків, таких як:  

– звільнення кваліфікованих співробітників;  

– недостатня або не відповідна вимогам, що пред'являються, кваліфікація 

співробітників;  

– руйнування репутаційного потенціалу та капіталу;  

– зниження кількості інновацій в системі публічного управління;  

– орієнтація співробітників на вирішення внутрішніх тактичних завдань 

на шкоду перспективному розвитку;  

– захист співробітниками інтересів свого підрозділу на шкоду загальним 

цілям системи публічного управління. 

Механізм кадрової безпеки повинен створюватися в двох цілях:  

1) координації діяльності державних органів при вирішенні таких питань: 

надходження на державну службу; проходження та припинення 

державної служби; ведення Зведеного реєстру державних службовців України; 

підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування державних 

службовців;  
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2) здійснення позавідомчого контролю за дотриманням в органах 

державної влади нормативних правових актів про державну службу.  

В свою чергу Л. Томаневич вважає, що для забезпечення механізму 

кадрової безпеки і водночас її зміцнення потрібно наблизити рівень оплати 

праці персоналу до показників розвинутих країн, змінити систему оплати праці, 

створити нові організаційновиробничі структури, залучати робітників до 

управлінських функцій, розвивати соціальну інфраструктуру підприємства, 

підвищити матеріальну відповідальність робітників за результати своєї праці.  

На нашу думку, механізм кадрової безпеки здійснює заходи, спрямовані 

на селекцію та розвиток професійних здатних кадрів, які мають бажання та 

відповідні передумови працювати в системі публічного управління.  

Проведений аналіз дає підстави виокремити наступні механізми 

забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління:  

1. Відбір та селекція кадрів перед прийомом на роботу, а також під час 

діяльності в системі публічного управління.  

2. Початок діяльності із встановленням обов’язково випробувального 

терміну.  

3. Розвиток персоналу в системі публічного управління, у тому числі:  

3.1. Підвищення кваліфікації.  

3.2. Проходження стажувань.  

3.3. Тимчасове виконання обов‘язків з метою отримання додаткового 

професійного досвіду та відповідних знань та навичок.  

3.4. Переміщення працівника в межах системи публічного управління.  

3.5. Ротація кадрів.  

4. Кар’єрне зростання та кар’єрне переміщення. На нашу думку, потребує 

впровадження карта кар’єрного зростання та кар’єрний план працівника.  

5. Формування системи інформаційної безпеки в межах кадрової безпеки. 

Така система має вузький зміст та спрямована на збереження та примноження 

репутаційного потенціалу органу державної влади або державного 

підприємства, де працює службовець.  
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6. Прогнозування та моніторинг загроз кадрової безпеки, у тому числі: 

аналіз можливих правопорушень працівників, корупційних злочинів, 

використання службової інформації у власних цілях, зловживання владними 

повноваженнями.  

7. Постійне оцінювання персоналу з урахуванням їх моральних та 

етичних якостей.  

8. Оцінювання результатів діяльності персоналу. 

Слід звернути увагу, що перший механізм є зовнішнім, адже він оцінює 

кандидатів на роботу та вирішує чи підходить кандидат на дану посаду. Далі 

йдуть внутрішні процедури. Водночас процедура інформаційної безпеки також 

є зовнішньою, адже спрямована на аналіз зовнішніх зв’язків службовця та 

оточуючого середовища. Окремо слід розглядати механізм формування 

репутаційного капіталу як основи забезпечення кадрової безпеки в системі 

публічного управління. 

Отже, розглядаючи формування кадрової безпеки як основного механізму 

сучасної державної політики України виокремленні наступні механізми: відбір 

та селекція кадрів; початок діяльності із встановленням обов’язково 

випробувального терміну; розвиток персоналу в системі публічного 

управління; кар’єрне зростання та кар’єрне переміщення; формування системи 

інформаційної безпеки в межах кадрової безпеки; прогнозування та моніторинг 

загроз кадрової безпеки, у тому числі: аналіз можливих правопорушень 

працівників, корупційних злочинів, використання службової інформації у 

власних цілях, зловживання владними повноваженнями; постійне оцінювання 

персоналу з урахуванням їх моральних та етичних якостей; оцінювання 

результатів діяльності персоналу; формування репутаційного капіталу; 

формування іміджу системи публічного управління. Перший механізм є 

зовнішнім, адже він оцінює кандидатів на роботу та вирішує чи підходить 

кандидат на дану посаду. Далі йдуть внутрішні процедури. Водночас процедура 

інформаційної безпеки також є зовнішньою, адже спрямована на аналіз 

зовнішніх зв’язків службовця та оточуючого середовища. Окремо слід 
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розглядати механізм формування репутаційного капіталу як основи 

забезпечення кадрової безпеки в системі публічного управління. 
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ВИСНОВКИ 

 

Виконане дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. В умовах побудови демократичної, правової держави, серед принципів 

сучасної державної кадрової політики особливого значення набуває принцип її 

демократизму на основі верховенства права і законності. Основоположними 

принципами, 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 України повинно базуватися на поєднанні довіри до кадрів з 

високою вимогливістю до них і конструктивною підтримкою. 

2. Проблеми управління персоналом у сфері державної служби України 

пов’язані з відсутністю чіткого розподілу політичних і адміністративних посад, 

відкритого конкурсного відбору державних службовців, кар’єрним зростанням, 

безперервного професійного навчання, єдиних критеріїв оцінювання та 

стимулювання. Сучасна кадрова ситуація в Україні характеризуються доволі 

низьким професіоналізмом, відсутністю спеціальної управлінської підготовки, 

невідповідністю фахової підготовки профілю діяльності, бюрократизмом, 

байдужістю і корумпованістю керівних кадрів. 

3. Змістом кадрової роботи є здійснення завдань кадрової політики 

шляхом підготовки кадрів, їх підбору, розстановки і раціонального 

використання, виховання, організації їх просування по службі, формування 

кадрового резерву, планування руху кадрів, їх атестації тощо. Іншими словами, 

кадрова робота полягає в таких конкретних процесах, діях і операціях 
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посадових осіб щодо підбору, розстановки і використання керівних кадрів, 

визначення завдань, вимог до них, які зумовлюються конкретними історичними 

умовами, а також регулювання відносин між ними відповідно до наукових 

принципів, форм, методів і стилю кадрової роботи. 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. 

4. Розглянувши сучасний стан державної кадрової політики України 

бачимо, що головною метою державної кадрової політики є побудова 

професійної, політично нейтральної державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування європейського зразка, які здатні утримувати 

кваліфіковані кадри та відповідатимуть потребам суспільства, ефективно 

надаватимуть послуги населенню. Необхідним є створення правових, 

соціальних, організаційних передумов для успішної реалізації професійного 

потенціалу державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. 

5. Боротьба з корупцією в державних органах влади у вигляді діяльності  

Національного агентства з питань запобігання корупції - це суттєва допомога у 

створенні ефективних кадрових механізмів. Певні фільтри, які застосовуються 

у процесі боротьби з корупцією формують сучасну державну кадрову політику 

й мають на меті наближення до принципів діяльності кадрової політики країн 

Європейського Союзу. 

6. Вирішення нагальних питань формування ефективних кадрових 

механізмів сучасної державної політики України піднімає питання необхідності 

переходу до інноваційної кадрової служби. Формування інноваційної служби 

управління персоналом повинно базуватися на визначені місії кадрової служби, 

яка має розроблятися з урахуванням місії всієї організації, визначення 

співвідношення всіх організаційних процесів, спрямованих на виконання цієї 
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місії і відповідальних за них співробітників. Тому інноваційна кадрова служба, 

на відміну від традиційної, більш істотно залежить від специфіки 

організаційної діяльності і, унаслідок, цього може набувати різноманітних 

форм. 

7. Розглядаючи формування кадрової безпеки як важливого кадрового 

механізму сучасної державної політики України виокремленні наступні 

механізми: відбір та селекція кадрів; початок діяльності із встановленням 

обов’язково випробувального терміну; розвиток персоналу в системі 

публічного управління; кар’єрне зростання та кар’єрне переміщення; 

формування системи інформаційної безпеки в межах кадрової безпеки; 

прогнозування та моніторинг загроз кадрової безпеки, у тому числі: аналіз 

можливих правопорушень працівників, корупційних злочинів, використання 

службової інформації у власних цілях, зловживання владними 

повноваженнями; постійне оцінювання персоналу з урахуванням їх моральних 

та етичних якостей; оцінювання результатів діяльності персоналу; формування 

репутаційного капіталу; формування іміджу системи публічного управління. 

Перший механізм є зовнішнім, адже він оцінює кандидатів на роботу та 

вирішує чи підходить кандидат на дану посаду. Далі йдуть внутрішні 

процедури. Водночас процедура інформаційної безпеки також є зовнішньою, 

адже спрямована на аналіз зовнішніх зв’язків службовця та оточуючого 

середовища. Окремо слід розглядати механізм формування репутаційного 

капіталу як основи забезпечення кадрової безпеки в системі публічного 

управління. 
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