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Об’єкт дослідження - елементи комунікативного менеджменту в системі 

державної служби. 

Предмет дослідження - засоби комунікативного менеджменту як фактор 

ефективного управління персоналом. 

Мета роботи - виявлення сутності системи комунікативного менеджменту 

в управлінні персоналом системи державної служби України. 

У кваліфікаційній роботі виконано такі завдання: дослідити технологію 

комунікативного процесу в управлінні персоналом, виявити особливості 

комунікативного менеджменту в управлінні персоналом державної служби 

України, розробити пропозиції щодо удосконалення технології 

комунікативного менеджменту в управлінні персоналом державної служби. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у застосуванні 

висновків та рекомендацій дослідження для управлінської діяльності 

державних службовців в умовах реформування державної служби. 

Рік виконання кваліфікаційної роботи – 2021 р.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку демократичного 

суспільства в Україні, його спрямування до європейської спільноти 

кардинально змінюється політика у сфері державної служби. Пріоритетними 

стають питання професіоналізації державної служби й формування професійної 

мобільності державних службовців. Це вимагає підвищення вимог до їх 

комунікативної діяльності як чинника встановлення зв’язків між державою та 

інституціями суспільства, між органами державної влади й населенням. З 

огляду на це, імідж органів державної влади безпосередньо залежатиме від 

професійної спроможності державних службовців до професійно-

комунікативної діяльності, що проявляється як при вирішенні стратегічних 

питань, так і при безпосередньому контакті зі споживачами адміністративних 

послуг – під час прийому громадян в органах державної влади, ведення 

переговорів, виступів, участі в дискусіях тощо. Загальновизнаним є те, що 

більшість державних службовців не володіють техніками ведення діалогу, 

роботи з текстом, у них низький рівень дискурсивних навичок, хоча саме ці 

складові професійно-комунікативної діяльності державних службовців є 

базовими в процесі формування навичок професійно-мовленнєвої комунікації, 

вони не відображені в існуючих освітньо-професійних програмах підготовки та 

професійних програмах підвищення кваліфікації державних службовців.  

Підвищення ефективності функціонування державної служби в Україні та 

її адаптація до стандартів Європейського Союзу актуалізує необхідність 

удосконалення системи професійного навчання державних службовців. Однією 

з умов досягнення світових стандартів професіоналізації державної служби є 

зміна парадигми професійного навчання державних службовців від суб’єкт-

об’єктної до суб’єкт-суб’єктної моделі. У традиційному суб’єкт-об’єктному 

процесі професійного навчання тому, хто навчається, передається певний 

професійний досвід попередніх поколінь. Сучасна наука все частіше 
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звертається до того, хто навчається, як до суб’єкта навчальної діяльності, 

особистості, орієнтованої на самовизначення і самореалізацію.  

Науковцями активно досліджуються проблеми управління персоналом, а 

саме: підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників державних 

підприємств, установ та організацій (В.Д.Бакуменко, В.М.Князєв, В.І.Луговий, 

В.К.Майборода, П.І.Надолішний, І.Ф.Надольний, Н.Р.Нижник, 

О.Ю.Оболенський, А.М.Пойченко, С.М.Серьогін, В.П.Тронь, О.П.Якубовський 

та ін.). Особлива увага приділяється питанням реформування системи 

підготовки керівних кадрів (В.І.Луговий, В.Л.Романов, О.С.Цокур, Ю.П.Шаров, 

О.П.Якубовський та ін.), визначенню та діагностиці професійно важливих 

якостей особистості таких, як комунікаційні навички (А.М.Ананьєв, 

О.Я.Чебикін та ін.), аналізу навчальних потреб державних службовців і 

моніторингу якості освіти (О.І.Локшина, О.Ф.Мельников, Л.І.Меншиков та ін.). 

Метою дослідження є виявлення сутності системи комунікативного 

менеджменту в управлінні персоналом системи державної служби України.  

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

– дослідити технологію комунікативного процесу в управлінні 

персоналом; 

– виявити особливості комунікативного менеджменту в управлінні 

персоналом  державної служби України; 

– розробити пропозиції щодо удосконалення технології комунікативного 

менеджменту в управлінні персоналом державної служби. 

Об’єкт дослідження - елементи комунікативного менеджменту в системі 

державної служби. 

Предмет дослідження - засоби комунікативного менеджменту як фактор 

ефективного управління персоналом.  

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: 

аналізу і синтезу; узагальнення та аналізу; індукції, дедукції та моделювання.  
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

розроблені пропозиції щодо удосконалення технології комунікативного 

менеджменту в управлінні персоналом державної служби. Зокрема, основні 

положення наукової новизни одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- те, що психологічною поетапною стратегією зміни комунікативної 

поведінки суб'єкта управлінської діяльності та формування комунікативної 

компетентності державного службовця має стати послідовний, свідомий 

перехід від стану необізнаності в стан обізнаності, від стану обізнаності до 

стану знання та вміння зіставляти свої цілі та інтереси з цілями та інтересами 

організації, і нарешті, до зовнішнього вияву комунікативної поведінки 

спрямованої на максимальне досягнення ефективної управлінської діяльності, 

що великою мірою забезпечується рівнем розвиненості комунікативної 

компетентності; 

дістали подальшого розвитку: 

- те, що поєднання певних компетентностей у профілі 

компетентності та застосування такого профілю як основи для кваліфікаційних 

вимог при відборі на певну посаду забезпечує найбільш повну відповідність 

індивідуальних здібностей та досвіду кандидата потребам органу відповідно до 

цілей його діяльності. Іншими словами, цей інструмент дозволяє вирішувати 

кадрові питання таким чином, що керівництво органу може бути впевненим у 

тому, що працівник, якого було відібрано на основі його відповідності профілю 

компетентності для посади, буде відповідати своїй посаді та виконувати свої 

професійні обов’язки на належному рівні, не потребуючи невідкладного 

додаткового навчання або тривалої адаптації. 

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. 
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У першому розділі досліджено науково-теоретичні засади 

комунікативного менеджменту в управлінні персоналом системи державної 

служби, розглянуто комунікативні фактори в управлінні службовою кар’єрою. 

У другому розділі проаналізовано роль і місце комунікації у формуванні 

персоналу державної служби України, розглянуто сучасний стан застосування 

моделі та профілів компетентності для управління персоналом в системі 

державної служби. 

У третьому розділі визначено технології комунікативного менеджменту 

в управлінні персоналом державної служби та обґрунтовано удосконалення 

системи управління персоналом в державній службі України. 

Практичне значення результатів роботи полягає у застосуванні висновків 

та рекомендацій дослідження для управлінської діяльності державних 

службовців в умовах реформування державної служби. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В 

УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ 

 

 

1.1.Комунікативний менеджмент як науково-практична проблема 

 

Входження України у світове економічне співтовариство, формування 

ринкових відносин обумовлює необхідність становлення нової парадигми 

управління суб’єктами економічних відносин. Управління підприємствами 

здійснюється на засадах менеджменту, але водночас державні установи та 

організації, як відкриті системи, теж залежать від змін в системі економічних 

відносин і можуть бути успішними за умови налагодження безперервної 

взаємодії і зворотного зв’язку із зовнішнім середовищем. Це обумовлює 

необхідність по-новому дивитися на їх діяльність. Якщо раніше 

функціонування державних установ і організацій в основному базувалося на 

використанні правових актів, нормативних положень, процедур, стандартних 

підходів, що розроблялися і пропонувалися організаціями вищого 

організаційно-правового рівня, то сьогодні вони змушені розробляти власні 

підходи до управління, які б дозволили сформувати відмінні від конкурентів 

характеристики та позитивний імідж організації.  

В нинішніх умовах в Україні найважливішою причиною існуючих 

суспільно-політичних проблем є управлінська криза, яка проявляється в 

невмінні спланувати і організувати роботу персоналу державної служби.  

Поряд з багатьма причинами, що призвели до кризового стану, слід 

назвати недосконалість існуючих управлінських впливів на кадри органів 

державної влади.  

Виступаючи неодмінною умовою адекватності поведінки управлінця 

держслужба, в свою чергу, зумовлює адекватність управління їх діяльністю. У 

такому випадку функціонування управління персоналом як системи або 
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частини більш великого системного утворення адекватне її системним цілям на 

основі обґрунтованого, відповідного й доцільного комунікативного 

менеджменту.  

Комунікативний менеджмент набуває ефективності за умов визначення 

інформаційних ресурсів, що контролюються керівником, можливістю 

вирішення управлінських завдань та проблем конкретного органу державної 

влади. 

Комунікація все більше починає відігравати важливу роль в управлінні, 

як і при формуванні персоналу, його розвитку, плануванні, оцінюванні, 

управлінні службовою кар’єрою тощо. 

В контексті комунікативного менеджменту важливою є проблема 

інформування співробітників, а з точки зору організаційної культури – право 

співробітників на інформацію. Одним з важливіших питань комунікативного 

менеджменту є формування іміджу державної служби. 

В управлінні персоналом відносини „керівник-підлеглий” здійснюються 

шляхом адміністративного тиску, тому потрібно змінити суть і зміст таких 

відносин за допомогою комунікацій, як інструментарію здійснення службової 

кар’єри службовця. 

Внаслідок цього виникає гостра потреба практичного застосування 

комунікативного менеджменту в роботі з кадрами державної служби  через 

визначені технології. 

 З цих позицій комунікативний менеджмент визначається як сутнісна 

характеристика високоефективної моделі управління персоналом, яка: 

 націлена на майбутнє; 

 спрямовує управлінські впливи в площину самоорганізуючих 

процесів; 

 виступає інструментом узгодження управлінських зусиль під час 

управління персоналом. 

Таким чином, не зважаючи на всю важливість ролі комунікативного 

менеджменту в кадровій роботі, це поняття в сучасній науці залишається 
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недостатньо розкритим. Тому існує нагальна потреба висвітлення особливостей 

використання та запровадження комунікативного менеджменту в управлінні 

персоналом державної служби України. Перед керівниками державних установ 

та організацій постає завдання сформувати сучасну систему менеджменту, яка 

базувалася б на використанні новітніх технологій і дозволяла ефективно 

використовувати ресурси організації.  

Необхідність запровадження якісно нових механізмів менеджменту в 

забезпечення життєдіяльності державних установ і організацій обумовлена: 

1) проблемою формування ефективних гнучких організаційних структур 

управління; 

2) підвищенням вимог до державних установ та організацій з боку 

споживачів послуг; 

3) стрімким розвитком управлінських та інформаційних технологій; 

4) необхідністю прийняття управлінських рішень на основі забезпечення 

компромісу інтересів різних організацій, громадськості, держави; 

5) запровадження принципів, що визначають залежність становлення 

обсягів бюджетного фінансування державних установ та організацій від 

ефективності їх функціонування; 

6) необхідністю залучення державним установам та організаціям 

позабюджетних коштів для свого розвитку і функціонування. 

Відповідно до типу організації  та виду її діяльності менеджмент має 

свою техніку використання. У кожній із організацій повинні здійснюватися такі 

управлінські операції: 

 як встановлення цілей; 

 визначення пріоритетів; 

 планування діяльності й складання програми дій; 

 концентрація і ефективне використання наявних ресурсів і процедур 

управління; 

 моніторинг і контроль ефективності реалізації програм дій і 

досягнення цілей; 
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 формування і розвиток їх організаційних структур. 

Зазначені операції є визначальними у формуванні змісту та специфіки 

управління в державних установах та організаціях, адже вони є “вихідними 

умовами” їх існування. Вони безпосередньо проектуються на зміст 

управлінських технологій та визначають зосередженість управлінських впливів. 

Вирішальна роль людини у процесах суспільної діяльності, у розвитку 

сучасних організацій призвела до швидкого розвитку в науці і практиці 

управління напряму управління людськими ресурсами (управління 

персоналом).  

На даний час термін «управління персоналом» все частіше 

використовується в бізнесі. Він описує функції менеджменту, пов’язані з 

людьми і з тим, як вони можуть продуктивно працювати на своєму робочому 

місці.  У книзі «Управління персоналом» Джорж Малкович і Джон Бодро 

визначають цей термін як «серії рішень в галузі відношень з найманими 

працівниками, які впливають на ефективність діяльності працівників і 

організації в цілому». 

Рішення, пов’язані з персоналом – це кадрове забезпечення, розвиток 

персоналу, укладання контрактів та всі останні відношення між працівниками 

та роботодавцем. 

Однак розуміння та використання ефективних практик управління 

персоналом необхідно не тільки компаніям бізнесу, але і державним установам 

та організаціям. Термін «управління персоналом» можна використовувати як 

для опису цілого підрозділу всередині  організації, яке відповідає за питання, 

пов’язані з персоналом, так і для опису  обов’язків окремого керівника 

(менеджера), який керує своїми підлеглими. Персонал – та область, в якій 

повинен бути компетентним кожний керівник (менеджер), якщо він хоче 

отримати максимальну віддачу від свої працівників. 

Одним із напрацювань теорії та практики управління персоналом є 

виділення основних категорій керівників організації, зокрема керівників вищої, 
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середньої та низової ланок, їх функції, в основному, розподіляються таким 

чином: 

а) керівники вищої ланки (інституційний рівень), зайняті в основному 

формулюванням цілей, розробкою планів, адаптацією організації до різних 

змін, управлінням стосунками між організацією та зовнішнім середовищем, а 

також суспільством, в якому функціонує організація;  

б) керівники середньої ланки (управлінський рівень) здійснюють 

насамперед управління і координацію в організації, узгодження форм 

діяльності та зусиль різних підрозділів;  

в) керівники низової ланки (технічний або операційний рівень) 

безпосередньо займаються поточними операціями та діями для забезпечення 

ефективної роботи на рівні своїх підрозділів відповідно до цілей організації [6]. 

 Одне із найголовніших завдань керівника (менеджера) - ефективна 

організація праці підлеглих. Мистецтво керівника проявляється не лише в 

координуванні, налагодженні комунікацій і напрямку діяльності підлеглих, а й 

у вмінні делегувати їм повноваження, у відповідальності,  у наданні права 

висловити і відстоювати свою думку, зберігаючи за собою функцію контролю. 

Більшість проблем, що постають перед менеджером, пов’язані з людським 

фактором.  

Отже, сутність управління персоналом лежить у розумінні людських 

ресурсів як найважливішого механізму досягнення цілей, необхідності їх 

ефективного використання, мотивування, раціонального розміщення й розвитку 

разом з іншими ресурсами. 

На державному рівні актуальність проблем управління персоналом 

проявляється при формуванні та розвитку системи державної служби, 

основною ціллю якої є підвищення ефективності процесів реалізації державної 

влади й державного управління, а також поєднання відповідальності за 

виконання функцій державної посади з соціально-економічними гарантіями 

державної служби. 
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В переліку ключових стратегічних ресурсів державних установ і 

організацій визначена роль відводиться персоналу, який здійснює реалізацію 

цілей державної політики щодо забезпечення якісних послуг. Підвищення ролі 

персоналу і зміна ставлення до нього пов’язані, перш за все, з глибокими 

перетвореннями в діяльності державних установ і організацій. 

Змінюється і зміст діяльності працівників державних установ та 

організацій, основу якої, складають концептуальні навики, а саме: 

 застосування новітніх правлінських і виробничих технологій; 

 представлення складних процесів в цілісній системі; 

 оцінка ситуації і вибір оптимального варіанту вирішення проблеми; 

 налагодження внутрішніх і зовнішніх комунікативних зв’язків;  

 самостійне прийняття рішень; 

 застосування інноваційних процесів, підходів до вирішення 

поставлених завдань; 

 пошук компромісів між різними елементами суспільної системи; 

 використання різноманітних форм спілкування і налагодження 

контактів з споживачами послуг.  

 В сучасних умовах, коли людські ресурси розглядаються як основний 

фактор забезпечення ефективності функціонування державних установ та 

організацій, управління персоналом виступає відправним елементом системи 

внутришньоорганізаційного управління, що спрямовується на реалізацію 

загальних стратегій та цілей державних установ та організацій. За даних 

обставин, в державних установах і організаціях проходить трансформація 

моделі управління персоналом та виникнення принципово  нової технології  

менеджменту держаних установ та організацій. 

Комунікативний менеджмент  набуває ефективності за умов визначення 

інформаційних ресурсів, що контролюються керівником, можливістю 

вирішення управлінських завдань та проблем конкретного органу державної 

влади. 
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В контексті комунікативного менеджменту важливим є проблема 

інформування співробітників, а з точки зору організаційної культури – право 

співробітників на інформацію. Також актуальним питання комунікативного 

менеджменту є, який імідж набула установа чи організація державної служби. 

Управління  будь-якою соціально-економічною системою пов’язане з 

використанням інформаційних ресурсів та інформаційними процесами. 

Інформація виступає основою процесу управління, оскільки саме вона містить 

відомості, необхідні для оцінки ситуації та прийняття управлінських рішень. 

Організаційно-практична  діяльність керівника також багато в чому 

носить інформаційний характер, оскільки включає одержання інформації для 

підготовки та прийняття рішень і передбачає передачу інформації про прийняті 

рішення.  

В управлінні персоналом державної служби відносини „керівник-

підлеглий” здійснюються шляхом адміністративного та психологічного тиску. 

Значна кількість керівників не володіють методикою спілкуватися з підлеглими 

як це потрібно керівнику. Без попередньої підготовки неможливий виступ ні на 

колегії, ні на апаратній нараді чи на оперативному зібранні, прошу не 

змішувати володіння соціально-економічними, суспільно-політичним 

показникам регіону з комунікативними навичками керівника. Кожен виступ 

підлягає корекції, кожна нарада, кожен прийом громадян потребує чіткого 

методично – правильного проведення. На керівника дивляться всі, за ним 

спостерігають всі як із внутрішнього так і зовнішнього оточення. Керівник 

повинен бути  прикладом, як тактовності, порядності, стриманості, 

професійності, компетентності. Тому потрібно змінити суть і зміст таких 

відносин за допомогою комунікацій, як інструментарію здійснення службової 

кар’єри. 

Дослідник А.Зверінцев дає загальне визначення комунікативного 

менеджменту як професійну діяльність, спрямовану на досягнення ефективної 

комунікації як всередині організації, так і між організацією і її зовнішнім 

середовищем.  
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Висвітлюючи суть інноваційного поняття “комунікативний менеджмент”, 

С.В.Крисюк характеризує міжособистісне спілкування як феномен, пов’язаний 

з професійною діяльністю державного службовця.  Комунікативний 

менеджмент – це самостійна галузь наукового знання, яка розвиває мистецтво 

ефективного управління людьми в умовах професійно-комунікативної 

діяльності. Виникнення комунікативного менеджменту пов’язане із суспільною 

потребою в управлінні: 

 переконувати; 

 знаходити компроміси; 

 слухати, володіти прийомами сприймання і розуміння партнера; вплив 

на нього в процесі спілкування; 

 ефективно проводити ділові бесіди, наради і прийоми, ділові і публічні 

виступи [45]. 

Таким чином, поширення корпоративних форм управління, підвищення 

вимог до діяльності державних установ та організацій з боку держави, 

громадськості, підприємницьких структур, диверсифікація діяльності 

державних організацій, обумовлює необхідність підвищення професіоналізму 

їх керівників та менеджерів.  

Процес управління кадрами органу державної влади  відповідно до 

функцій менеджменту, використовуючи ефективні комунікації, що на дай час 

при реформуванні державної служби в Україні є актуальним і потребує 

подальшого дослідження та розвитку. 

 

1.2. Науково-теоретичні засади комунікативного менеджменту в 

управлінні персоналом системи державної служби 

 

В нашому досліджені окрему увагу приділено науковому аналізу 

управлінських шкіл, які дали основу для створення ефективного 

функціонування управління персоналом та удосконалення комунікативних 

зв`язків в державному управлінні. 
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В першу чергу необхідно згадати про теоретиків управлінської науки та 

законодавців основних управлінських теорій. Виникнення сучасної науки 

управління пов'язане з ім'ям Ф. Тейлора. Основні положення своєї теорії 

менеджменту він виклав у роботах «Управління фабрикою» (1903), «Принципи 

наукового управління» (1911), «Показання перед спеціальною комісією 

конгресу» (1912). В основі системи управління Тейлора — методи 

раціоналізації праці окремих робітників, що обумовили перебудову процесу 

виробництва і відповідно організацію процесу управління. Основні положення 

теорії Тейлора такі: 

 створення наукового фундаменту, який замінить старі, традиційні 

методи роботи, наукове дослідження кожного його елементу; 

 добір працівників на основі наукових критеріїв, їхнє тренування і 

навчання; 

 співробітництво адміністрації і працівників по практичному 

впровадженню науково обґрунтованої системи організації праці; 

 рівномірний розподіл праці і відповідальності між адміністрацією й 

іншими працівниками. 

Вдосконалюванням організації виробництва і управління займався 

відомий підприємець Г.Форд, який зробив крок вперед у використанні системи 

Ф. Тейлора і який застосував її в масовому виробництві, що вимагало 

відповідної організації системи менеджменту.  

Для цього Форд застосував такі принципи організації управління: 

- точний розрахунок і планування всього процесу виробництва, його 

етапів і зв'язків; 

- облік і планування умов роботи; 

- підготовка сировини, матеріалів, механізмів, робочої сили; 

- постійний пошук шляхів удосконалювання виробництва. 

М.Емерсон у роботі «Дванадцять принципів продуктивності» (1911) 

розглянув і сформулював закономірності управління підприємствами, вперше 
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вказавши на необхідність і доцільність комплексного підходу до організації 

виробництва і управління[27]: 

- точно сформульовані цілі управління, досягти яких прагнуть 

керівники і їхні підлеглі на всіх рівнях організації; 

- підхід із позиції здорового глузду до аналізу кожного нового процесу і 

з урахуванням перспективних цілей розвитку; 

- компетентна колегіальна консультація — необхідність спеціальних 

знань і компетентних нарад з усіх питань, пов'язаних із виробництвом і 

управлінням; 

- дисципліна — підпорядкування всіх членів колективу встановленим 

правилам і розпорядку; 

- справедливе ставлення до персоналу; 

- комплексний облік, який забезпечує керівника необхідними для 

успішного управління даними; 

- диспетчеризація, яка забезпечує оперативне управління діяльністю 

колективу; 

- норми і розклади, які дають змогу точно вимірювати всі недоліки в 

організації і зменшувати спричинені ними втрати; 

- оптимізація виробничих умов, що забезпечує таке поєднання часу, 

зусиль і собівартості, коли досягаються найкращі результати; 

- нормування операцій, яке передбачає встановлення часу і 

послідовності виконання кожної операції; 

- стандартні письмові інструкції, які забезпечують чітке закріплення 

всіх правил виконання робіт; 

- винагорода за продуктивність, спрямована на заохочення праці 

кожного працівника. 

Першим, хто звернув увагу на можливість і необхідність застосування 

досягнень науки менеджменту у діяльності органів державного управління, був 

француз Анрі Файоль.  
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Припускаючи, що основні принципи теорії управління однакові, як для 

управління великим підприємством, так і для державного управління, він 

зробив спробу визначити принципи і основи правильної організації діяльності 

адміністративного апарату.  

Вихідним пунктом для досліджень Файоля послужило сформульоване 

ним положення про те, що соціальні явища, подібно фізичним явищам, 

підпорядковані природнім законам, незалежно від нашої волі. Прагнучи 

сформулювати ці закони більш глибоко, ніж його попередники, він розділив 

процес управління на первинні складові елементи і розробив шляхи 

ефективного формування цих елементів. 

Файоль вважав, що процес управління складається з наступних складових 

частин: передбачення, організація, видання розпоряджень, координації, 

контролю. Ніхто до Файоля не довів так переконливо, що функція управління 

не є простою, що це функція, яка включає цілий ряд простіших елементів. 

В результаті своїх досліджень А.Файоль сформулював принципи 

правильного функціонування органів управління. Він виклав їх в 14 пунктах: 

розподіл роботи; авторитет керівництва; внутрішня дисципліна; єдність 

керівництва; єдність видання розпоряджень; підпорядкування індивідуальних 

інтересів більш загальним інтересам; винагорода; централізація; внутрішня 

ієрархія; порядок; рівність прав і обов`язків; стабільність персоналу; вимога 

прояву ініціативи адміністративним персоналом; єднання персоналу. 

Формулювання цих принципів управління є основним вкладом класичної 

теорії, який показав, що таке негативне явище як свавілля в управлінні, можна 

ліквідувати формальними процедурами. Недоліком адміністративного підходу 

Файоля була спроба підняти ефективність організації поза людиною, за рахунок 

виконання адміністративних процедур з управління формальною стороною 

організації. 

Ще в одній своїй праці, Файоль («Загальна і промислова адміністрація» 

(1923)) намагався розробити загальний підхід до аналізу діяльності 
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адміністрації і сформулювати на цій основі деякі обов'язкові принципи 

адміністрування. 

Аналізуючи адміністрування, Файоль виділив п'ять його основних 

складових: передбачення, планування, організація, координування і контроль. 

Керувати, — стверджував він, — це вести підприємство до мети, витягаючи 

максимальні можливості з усіх наявних у розпорядженні ресурсів. Файоль 

уперше вказав на необхідність створення штабів (функціональних підрозділів 

апарату управління), які не повинні керувати, а забезпечувати підготовку й 

удосконалення організації управління [31].  

Основні положення Файоля розвив і поглибив Л.Урвік, який основну 

увагу приділив розробці законів і принципів організації: 

1. Відповідність людей і структури: спочатку варто детально розробити 

структуру організації, а потім підібрати фахівців, які щонайбільше від-

повідають вимогам структури. 

2. Створення спеціального і генерального штабів: основною функцією 

спеціального штабу повинна бути розробка рекомендацій для керівника 

організації; основні завдання генерального штабу — підготовка і передача 

наказів керівника, контроль поточної роботи і допомога керівництву в 

координації діяльності «штабних» фахівців. 

3. Порівняння прав і відповідальності: недостатньо відповідальності 

лінійних керівників за визначену діяльність, необхідно також делегувати їм 

владу, яка відповідає рівню їхньої відповідальності. 

4. Діапазон контролю: оптимальна кількість осіб, безпосередньо 

підлеглих одному керівнику (такий діапазон становить величину 7±2, тобто 

кількість безпосередніх підлеглих може коливатися від 5 до 9 осіб). 

5. Спеціалізація: можливі три типи спеціалізації управління — за метою, 

за операцією, за типом споживача або географічною ознакою. 

6. Визначеність: для кожної посади варто письмово визначити права, 

обов'язки, відповідальність, відносини і зв'язки з іншими особами. 
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Автор теорії бюрократії М. Вебер трактує організацію як інструмент для 

досягнення групових цілей. Його модель організації — це структура керованих 

частин. Такі структури Вебер вважав знаряддям, спеціально створеним в 

інтересах ефективного здійснення групових намірів і планових перетворень, що 

передбачає: 

 чіткий розподіл праці, який забезпечує висока кваліфікація і 

спеціалізація персоналу; 

 сувору відповідність працівників до виробничих вимог; 

 сувору організацію ієрархічної структури влади; 

 регламентацію рішень і дій необхідними інструкціями, які забезпечують 

однаковість діяльності, її безперервність і стабільність, незалежно від штатних 

змін; 

 створення спеціального адміністративного апарату для забезпечення 

ефективного функціонування структури, особливо каналів комунікації; 

 емоційну нейтральність і безособовість відносин співробітників на всіх 

рівнях організації; 

 створення системи соціальних дистанцій, яка забезпечує необхідну 

раціональність суджень при виконанні службових обов'язків, коли емоційність 

виключається; 

 розробку процедур призначення посадових осіб після їхньої відповідної 

перевірки; 

 тривалість перебування на отриманих посадах і захист від довільного 

звільнення [7]. 

Продовжуючи думку про формування ідеальної системи управління 

Д.Осборн і Т.Геблер в своєму відомому дослідженні «Перебудова уряду» 

(Reinventing Government), проаналізували недоліки бюрократичної моделі, 

детально сформулювали бажані й необхідні перетворення, які повинні 

відбутися для досягнення модернізації влади на центральному й місцевому 

рівнях.  
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В середині 90-х років ХХ століття, українські науковці, теж почали 

звертати увагу на удосконалення управлінських процесів, зокрема, на поняття 

та функції комунікативного менеджменту, що пов`язані з управлінням 

персоналу. 

Н.К.Дніпренко в своєму дисертаційному дослідженні звертає увагу на 

основні підходи до визначення поняття комунікація. Нею розглянуто понад 40 

визначень, наданих  в різноманітних словниках та дослідженнях та зроблено 

висновок, що найбільш точним і ґрунтовним є визначення: "комунікація - 

досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її 

елементу". Також, зазначається що для проведення чіткої різниці між 

інформаційною та комунікативною моделями інформаційного обміну основний 

критерій - це тип відносин: суб’єктно-об’єктний, монологічний з 

одностороннім зв’язком характеризує інформаційну модель, а суб’єктно-

суб’єктний, діалогічний, із зворотним зв’язком, визначає комунікацію.  

Автор робить висновок, що стратегічним завданням держави є 

інституалізація суспільних комунікацій, і доводить необхідність змінити 

філософську парадигму, що покладена в основу державного управління 

інформаційною сферою, на комунікативну. Замість інформаційної політики 

пропонується  запровадити комунікативну, яка передбачає заміну суб’єктно-

об’єктних відносин на суб’єктно-суб’єктні двосторонні зв’язки. Влада та 

інститути громадянського суспільства мають стати партнерами в комунікації.  

Проведено аналіз застосування термінів, що є похідними від комунікації - 

комунікаційний, визначено їх етимологічні відмінності та доведено, що у 

застосуванні до державної політики коректним є вживання терміну 

комунікативна, через визначення якості комунікації, її активності, 

ефективності, результативності (комунікативна етика, комунікативна культура, 

комунікативна складова державного управління, а не комунікаційна).  

Надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності та якості 

роботи підрозділів зв’язків з громадськістю органів виконавчої влади. 

Визначено, що консультацій з громадськістю є інструментом формування 
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політики, технологією якою мають володіти всі державні службовці. Основні 

функції управлінь (відділів) зв’язків з громадськістю: методичне 

забезпечення  проведення консультацій із пріоритетних питань політики та 

здійснення їх координації, вивчення громадської думки, організація реагування 

органу влади на інформацію від суспільства та її врахування при формуванні та 

реалізації державної політики, сприяння внутрішнім комунікаціям. 

С.К.Хаджирадаєва в своїй науковій роботі звертає увагу на підготовку 

державних службовців до професійно-мовленевої комунікації. 

У праці акцентується увага на тому, що серед сукупності різних видів 

професійної діяльності державних службовців комунікативна діяльність посідає 

специфічне місце там, де суб’єктам взаємодії необхідно передати результати 

розумової діяльності і де йдеться про колективне планування та оцінку 

предметно-практичної діяльності, а також про регулювання її безпосереднього 

кооперативного виконання.  

Взяття на себе державними службовцями соціальної ролі, тісно 

пов’язаної з виконанням комунікативної діяльності, приводить до виникнення 

певної професійно-рольової поведінки в системі загальносуспільної і 

професійної мовленнєвої комунікації, визначення типових видів 

комунікативних зв’язків у сфері державного управління, суспільно 

диференційованого ставлення до мови і т. ін. 

Професійно-комунікативна діяльність державних службовців – це 

система дій, спрямованих на вирішення професійних завдань у межах 

комунікації, яка регламентована державними документами та посадовими 

інструкціями у сфері державного управління [42].  

Зроблено висновок, що у визначеній науковій проблемі, зумовленій 

об’єктивною суспільною необхідністю і актуалізованій відсутністю відповідних 

ґрунтовних теоретичних розробок, потребують дослідження концептуальні 

засади підготовки державних службовців до професійно-мовленнєвої 

діяльності, яка стане основою модернізації технологій навчання професійно-

мовленнєвій комунікації державних службовців. 
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Визначена стратегія модернізації технологій навчання професійно-

мовленнєвій комунікації державних службовців сприятиме підвищенню рівня 

їх готовності до професійно-комунікативної діяльності у сфері державного 

управління. 

Науковець В.П.Черевко дослідила проблематику формування 

комунікативної компетентності майбутнього менеджера у процесі професійної 

підготовки. Досліджено визначення системи управлінських функцій,  яка є 

однією з найбільш важливих і складних завдань теорії управління.  Зазначено 

що, труднощі зумовлені великою кількістю  і різноманітністю управлінських 

функцій,  невизначеністю їх набору, різною мірою узагальненості  та їх 

взаємозв’язком і взаємопроникненням.  

Найбільш повною, з нашої точки зору, є класифікація науковця 

А.Карпова. Він виділяє управлінські функції за чотирма основними 

категоріями:  

1) діяльнісно - адміністративні: цілепокладання,  прогнозування, 

планування, організація, виконання, мотивування, прийняття рішення, 

комунікація, контроль, корекція;  

2) кадрові – управління персоналом,  дисциплінарна, виховна, 

арбітражна, психотерапевтична;  

3) виробничо-технологічні – оперативного управління, матеріально-

технічного забезпечення, інноваційна, маркетингова;  

4) похідні (синтетичні) – інтеграційна, стратегічна, представницька, 

експертно-консультативна, стабілізаційна. 

Окреслено вимоги до комунікативної компетентності менеджера, 

розкрито роль ситуативної рефлексії як механізму її формування, визначено 

структуру, яка містить когнітивний (теоретичні знання з психології 

спілкування; адекватна орієнтація менеджера у собі, у партнерові, у ситуації 

професійного спілкування, у конкретних професійно-комунікативних цілях), 

емоційно-оцінний (мотиви вибору професії менеджера, інтерес до обраної 

професії, прийняття себе та інших, комунікативні установки), поведінковий 
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(володіння технікою спілкування, уміння конструктивного розв’язування 

конфліктів, діалогічний стиль взаємодії в комунікативних професійних 

ситуаціях, ситуативна адаптивність в професійно-значущих ситуаціях) 

компоненти. 

Отже, дані теоретичні постулати, актуальні як ніколи, особливо при 

пошуках ефективних шляхів реформування системи управління персоналом на 

державній службі. Намагання сучасних вчених перефразувати або викласти у 

псевдонауковому плані вищевказані теорії завжди приводять до першоджерел.  

Головним завданням в пошуках раціональних методів та технологій 

удосконалення управління персоналом є не вишукування нового невідомого, 

яке постійно потребує роз`яснення і уточнення. А використання вже сотнями 

років перевірених теорій, які успішно працюють в ринкових економіках 

розвинутих країн. 

Таким чином, управлінські теорії мають продовження в сучасних 

розвідках українських вчених щодо удосконалення управлінських процесів, 

зокрема їх комунікативної складової. 

В контексті реформування державної служби роль комунікативного 

менеджменту в управлінні персоналом є надзвичайно актуальною. Постійні 

зміни, викликані реформуванням державної служби, направлені на 

удосконалення організаційних структур або розвиток систем організації, але із 

застосуванням резерву трудового потенціалу.  

Трудовий потенціал потрібно виховувати, організувати, планувати, 

контролювати, щоб досягти поставлених цілей організації. Науки менеджмент 

та управління персоналом вже ввійшли в процес управління людськими 

ресурсами, як його теоретична та практична складові. Для досягнення цих цілей  

важливий правильний обмін інформацією. 

«Хто володіє інформацією, той володіє світом» - це аксіома. 

Найважливіше значення вона має в органах державного управління, 

забезпечуючи його раціональність та ефективність. 
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Інформаційне забезпечення є базою, на якій будується управлінська 

діяльність державного апарату. Інформацію потрібно розглядати, як сукупність 

різних повідомлень, відомостей про відповідні предмети, процеси, явища тощо. 

Ці відомості, які вже зібрані, систематизовані і перетворені в придатну для 

використання форму, відіграють в управлінні виключну роль. 

Комунікативний менеджмент впливає на удосконалення діяльності 

апарату управління та передбачає комплекс заходів: уточнення їх функцій; 

зміну методів і форм управління, зокрема звуження сфери оперативного 

втручання вищестоящих суб’єктів у діяльність підпорядкованих органів; 

оптимізацію структур; упровадження науково обґрунтованих штатних 

нормативів; упорядкування управлінських процедур; підвищення 

продуктивності праці. Це дозволяє створити найбільш сприятливі умови для 

ефективної праці. Також проблематика комунікативного менеджменту полягає 

в тому, щоб запровадити таку систему управління персоналом державної 

служби, яка буде будуватися на основі стратегічного виміру; суміщення 

наявних людських ресурсів та їх потенціалу із стратегічними цілями державної 

установи (організації). 

Проаналізувавши основні управлінські теорії можна зробити висновок, 

що удосконалення управлінських процесів багато в чому залежить від 

налагодженої комунікативної складової як в середині організації так і зовні. 

Наукові пошуки сучасних українських дослідників в основному 

піднімають проблеми професійної підготовки державних службовців, вимог до 

комунікативної компетентності менеджерів, удосконалення ділової комунікації 

на державній службі. 

 

1.3. Комунікативні фактори в управлінні службовою кар’єрою 

 

Поняття “кар’єра” означає шлях до успіху, просування в службовій та 

іншій діяльності. Відповідно до статті 38 Конституції України громадяни 

України мають право рівного доступу до державної служби. Умови прийняття 
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на державну службу та її проходження визначені Законом України ,,Про 

державну службу”. Серед основних прав державних службовців, передбачених 

статтею 11 Закону, є право на просування по службі з урахуванням кваліфікації 

та здібностей, сумлінного виконання своїх службових обов’язків, і право на 

участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії. У цьому Законі 

є спеціальний розділ ,,Службова кар’єра”. Він включає в себе статті 24-29: 

проходження служби, класифікація посад, ранги державних службовців, 

просування по службі, кадровий резерв державної служби, навчання і 

підвищення кваліфікації державних службовців.  

Основні учасники кар’єрного процесу в системі державної служби – 

службовці та їх керівники. В процесі їх взаємодії формуються відносини, в 

основі яких спосіб стимулювання ефективнішого виконання службових 

обов’язків. Відносини ці відбуваються у вертикальному (відповідно до 

спеціалізації) та горизонтальному (лінія керівництва) напрямах. Удосконалення 

спеціалістом особистого способу службової діяльності надає йому можливість 

професійного лідерства серед своїх колег, тобто здійснюється кар’єра без 

підвищення посади. Службовцю надається також можливість просування за 

рівнями посад, тобто є перспектива професійно-посадової кар’єри. Вузловим 

механізмом кар’єрного руху є “переплетення” інтересів службовця 

(задоволення потреб в життєдіяльності, соціальному визнанні, самореалізації) і 

організації (ефективне вирішення службових функцій і завдань). Побудова 

кар’єри та просування по службі повинно здійснюватись на основі особистих 

якостей та результатів роботи. 

З метою забезпечення ефективного управління проходження ділової 

кар’єри державних службовців в органах державної влади необхідно визначати, 

чи досягається раціональне співвідношення різних типів кар’єрного зросту за 

видом діяльності, спрямованістю, місцем проходження та іншими 

кваліфікаційними ознаками. Для цього працівниками кадрових служб може 

використовуватись подана класифікація типів ділової кар’єри.  

Можна виділити професійну та посадову типи кар’єри (додаток А). 
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Професійна кар’єра. Для неї характерна наявність в трудовій діяльності людини 

професійної спеціалізації, робота переважно в одній професійній галузі, 

досягнення нею і визнання професійними результатів її праці, авторитету в 

конкретному виді професійної діяльності. Як правило, професійна кар’єра 

людини складається в організації і тому часто буває так, що професійні 

досягнення складають передумови для формування внутрішньо-організаційної 

кар’єри або посадової кар’єри в організації. 

Посадова кар’єра. Віддзеркалює зміни переважно посадового статусу 

державного службовця, його соціальної ролі, ступінь посадового авторитету в 

організації. Це своєрідна траєкторія його просування по вертикалі і по 

горизонталі посадової структури в організації. 

Управління посадовою кар’єрою – вплив керівників державних органів 

влади, кадрової служби на цілеспрямований розвиток здібностей людини, 

накопичення ним професійного досвіду і раціональне використання його 

потенціалу як в інтересах працівника, так в інтересах організації. Для цього 

необхідно працювати над створенням системи управління посадовою кар’єрою. 

Система управління посадовою кар’єрою державних службовців являє собою 

правове середовище, сукупність принципів, функцій, повноважень, 

відповідальності. необхідних для здійснення цілеспрямованого впливу.  

В процесі проходженні службової кар’єри постійно відбувається передача 

інформації між двома працівниками: особливо між керівником та підлеглим. 

Від правильної передачі інформації, можна сказати, в значній мірі залежить 

виконання поставлених завдань внаслідок чого і імідж державного службовця, 

що значною мірою впливає на його кар’єрний процес. Щоб даний процес був 

ефективним, потрібно визначити комунікативні фактори в управлінні кар’єрою 

державних службовців. В даному аспекті доцільно розглянути суть 

комунікаційного процесу, як механізму правильної передачі інформації між 

керівником та підлеглим, комунікаційні бар’єри, як перешкоди у службовій 

кар’єрі, їх подолання та ефективні комунікації в управлінні кар’єрою 

службовця. 
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Коли ми беремо участь в комунікації, нам здається це дуже простим, але 

справді, це доволі складний процес. Комунікаційний процес – це обмін 

інформацією між двома і більше особами, при цьому ставиться мета 

забезпечити розуміння одержувача інформації, яка є предметом обміну. 

Виділяють чотири основні елементи процесу обміну інформацією: 

1) відправник (особа, яка генерує ідею, збирає, опрацьовує та передає 

інформацію); 

2) повідомлення (інформація, закодована за допомогою слів); 

3) канал (засіб передачі інформації); 

4) одержувач (адресат, особа, якій призначена інформація). 

Для розуміння суті процесу обміну інформацією і оцінки умов його 

ефективності необхідно розглядати процес комунікації в розрізі його основних 

складових. Комунікаційний процес складається з переліку стадій, розуміння 

ролі і змісту яких дозволяє ефективно управляти процесом комунікації. 

(рис.1.1.) 

Можна визначити такі етапи комунікаційного процесу: 

- зародження ідеї – відправник вирішує, яку ідею чи повідомлення варто 

зробити предметом обміну. Це дуже важливий етап, оскільки саме він визначає 

ефективність комунікації; 

- кодування – це процес перетворення ідеї у символи, зображення, 

малюнки, форми, звуки, мову тощо. Таке кодування перетворює ідеї у 

повідомлення, що містить дані з певним значенням і яке повинно бути 

одержане з повним розумінням закладеного значення; 

- вибір каналів передачі – засобів, за допомогою яких сигнал 

спрямовується від відправника до одержувача. При обміні інформацією бажано 

не обмежуватись єдиним каналом зв’язку, а використовувати певне поєднання 

засобів передачі засобів передачі інформації. Не дивлячись на певне 

ускладнення процесу комунікації, при використанні декількох каналів помітно 

підвищується його результативність. Так, одночасне використання засобів 

усної і письмової комунікації сприяє підвищенню ефективності 
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комунікаційного процесу більш, ніж застосування тільки письмових 

повідомлень; 

- передача інформації – передбачає надходження повідомлення через 

відправника в канал передачі, з допомогою якого воно рухається в напряму 

адресата; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Схема комунікаційного процесу. 

 

- декодування – процес, за допомогою якого одержувач повідомлення 

перетворює одержані символи в конкретну інформацію та інтерпретує її 

значення, тобто одержувач декодує повідомлення шляхом перетворення 

символів у значення. Якщо не потрібна реакція на ідеї, то процес обміну 

інформацією на цьому завершається; 

- зворотній зв’язок – це обмін ролями учасників процесу комунікації, 

при якому весь цикл, повторюється знову, але у зворотному напряму. 
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Для підтвердження  (не підтвердження) очікуваного результату 

необхідний зворотній зв'язок, який є відповіддю одержувача на повідомлення. 

Зворотній зв'язок замикає комунікативний контур і дає можливість 

переконатись чи дійшло посилання і в якому значенні, в якій мірі було 

зрозуміле і сприйняте початкове повідомлення.  

Комунікаційні процеси в управлінні персоналом державної служби 

характеризуються такими особливостями: 

 комунікації в більшості випадків носять обов’язковий характер і 

процеси їх здійснення визначаються зовні, нормативними актами або 

розпорядженнями вищестоящих організацій. Це стосується представлення 

звітів, аналітичних записок, проведення громадських слухань тощо; 

 комунікаційні процеси в управлінні персоналом державної служби 

дуже часто виступають складовими елементами процедури надання ними 

правлінських, громадських, адміністративних послуг; 

 відлагоджені комунікаційні процеси з чітко налагодженим зворотнім 

зв’язком державні організації використовують як засіб формування 

партнерських зв’язків з громадськими організаціями та державними 

інституціями, залучення ресурсів, спеціалістів; 

 підвищення ефективності комунікаційних процесів в державних 

організаціях обмежується низьким рівнем їх технічної оснащеності та 

інформатизації основних технологічних процесів; 

 через налагодження комунікаційних процесів державні організації 

здійснюють оперативний контроль за дієвістю свого впливу на вирішення 

суспільних проблем; 

 при формуванні комунікаційних процесів в державних організаціях 

використовуються єдині, нормативно закріплені підходи до стандартизації і 

уніфікації. 

В основі забезпечення ефективності комунікаційних процесів щодо 

управління службовою кар’єрою  лежить вироблення дієвих механізмів 

управління комунікаціями, які б передбачили: визначення цілей комунікацій; 



34 

визначення шляхів досягнення цих цілей; планування з врахуванням ресурсів і 

ситуацій конкретних дій, спрямованих на досягнення цілей; організацією 

реалізації планів; координацію взаємодії компонентів комунікаційного процесу, 

а також дій безпосередніх виконавців; контроль процесу виконання; 

корегування процесу за результатами комунікацій. 

Так в комунікації існує багато бар’єрів, які ведуть до перешкод і 

створюють непорозуміння в професійній діяльності службовця.  Проблеми 

комунікації можуть з’явитися по багатьом причинам, які можуть звести до 

декількох загальних проявів комунікаційних бар’єрів. Дані бар’єри є 

своєрідними перепонами в службовій кар’єрі працівника. Можна виділити такі 

комунікаційні бар’єри: 

1. Фільтри. Це зміна інформації та маніпулювання нею, для того, щоб 

вона стала більш привабливою для одержувача. Такий стан оправдовується 

тим, що всі не люблять поганих повідомлень, але в той же час вона дає 

уявлення про реальний стан справ. Можна казати правду і в той же час бути 

неточним. 

2. Вибіркове сприйняття. У одержувача є власний життєвий досвід, 

інтереси, цінності тощо. Все це він використовує для обробки інформації. В 

процесі комунікації управлінець повинен мати будь-яку уяву про точку зору 

одержувача щодо своїх повідомлень, в противному випадку він не зможе 

дізнатися, як одержувач сприймає його інформацію. 

3. Емоції. Важливу роль відіграють емоції. Образа, сум, страх, радість, 

розчарування – все це може заважати людині слухати. 

4. Довіра. Це впевненість в тому, що повідомлення відправника 

відповідає дійсності. Якщо немає довіри комунікація неможлива і як наслідок 

кар’єра службовця в подальшому під загрозою. 

5. Шум. Це зайві звуки, які заважають учасникам  комунікації. Це може 

бути все, що завгодно: від зайвих телефонних дзвінків до звука працюючого 

механізму поруч з людьми, які намагаються підтримувати розмову. Щоб 

уникнути подібного непорозуміння, шум потрібно ліквідувати. 
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6. Інформаційне перевантаження. У кожної людини є обмеження в тій 

кількості інформації, яку він може декодувати і зрозуміти за визначений 

проміжок часу. Повідомлення губляться, тому що мозок просто не в змозі 

опрацювати таку кількість інформації. 

7. Невміння або небажання слухати. Ключ до отримання інформації – це 

увага. Якщо одержувач не звертає увагу на повідомлення свідомо або без 

свідомо, він його не сприймає.  

8. Мова. Одні і ті самі слова для різних людей можуть означати різні 

речі. Тому дуже важливо, щоб відправник був точним у своїх словах і в тому, 

що саме він хоче повідомити. Також слова передають різні аспекти інформації: 

 факти: інформація, яка відповідає дійсності або вважається такою на 

основі власного досвіду співрозмовника; 

 почуття: емоційна реакція співрозмовника на ту чи іншу ситуацію; 

 цінності: дуже стабільні і незмінні переконання виступаючого про 

самого себе, суспільство або культуру; 

 думки: установки, які виражають власну точку зору опонента в даній 

ситуації. 

Для ефективності комунікації необхідно подолати перераховані вище 

бар’єри. Самий простий спосіб це зробити – впевнитися в ефективності 

комунікації на кожній стадії процесу: на стадії відправника, на стадії 

повідомлення і на стадії одержувача. 

Для цього потрібно: 

1. Спілкуватися простою мовою. Краще за все користуватися простими  

словами, які легко зрозуміти. Відправник повинен постійно думати про те, чи 

достатньо зрозумілі його слова. Чи зрозуміло він висловлюється, чи немає 

будь-якого шуму, який заважає одержувачу правильно почути його слова. Це 

потрібно завжди мати на увазі. 

2. Використовувати зворотній зв'язок. Обом сторонам, які приймають 

участь в процесі комунікації, необхідно підтримувати невербальні сигнали 

комунікації, задавати питання та перефразувати співрозмовника. На кожному 
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етапі процесу комунікації важливо не інтерпретувати  слова і поведінку іншої 

людини у відповідності з власними критеріями, а намагатися себе поставити на 

його місце. 

3. Слухати активно. Активне слухання вимагає значних зусиль та 

особистої дисципліни. Важливо сконцентрувати увагу, не відволікатися і не 

піддаватися впливу зовнішніх подразників. Активний слухач як вербально, та і 

невербально демонструє увагу, відкритість і готовність зрозуміти. Вербальна 

увага проявляється у важливих, уточнюючих питаннях, якщо це необхідно.  

Невербальна увага виражається в тому, що слухач не перебиває співрозмовника 

і не намагається висловити свою думку, дозволяючи іншій людині повністю 

висловити свою точку зору. 

Комунікації на роботі дуже відрізняються від звичайних розмов дома, з 

друзями та сусідами. На робочому місці існує субординація і це, звичайно, 

впливає на відправку та отримання інформації. Існують і стилі комунікації в 

менеджменті, які використовуються в різних ситуаціях  при управлінні 

персоналом. 

Комунікація – це такий навик як і інші. Неефективну комунікацію можна 

попередити, але від управлінця це вимагає свідомих зусиль, що зумовлює 

побудову схеми подолання неефективної комунікації як для керівника так і для 

підлеглого. А саме таким чином: 

- ЩО? – яка мета інформації? Це вплив, передача інформації чи 

вираження емоцій? Якого кінцевого результату ви повинні досягти? Визначте 

свої цілі.  

- ХТО? – визначте, хто повинен отримати вашу інформацію. 

- ЯК?– думаючи по одержувача, вирішіть, як ви закодуєте 

інформацію, що правильно зрозуміли. Використовуйте засоби, адекватні до 

даної ситуації або даної аудиторії. 

- КОЛИ? – коли ви збираєтесь передати інформацію? Скільки часу 

потрібно, чи адекватно представлена інформація чи отриманий зворотній 

зв'язок? Своєчасність дуже важлива. 
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- ДЕ? – вирішіть, де будете передавати інформацію – на своєму 

робочому місці , чи на нейтральній території, чи інше? Пам’ятайте про фактор 

шуму. 

Також слід відзначити, що механізм управління кар'єрою службовця 

повинен включати сукупність організаційно-адміністративних, соціально-

психологічних, економічних і моральних засобів та методів впливу на його 

розвиток і просування. В рамках цього механізму повинні в комплексі 

застосовуватися такі методи, як фіксування умов, вимог до розвитку й 

просування службовців у посадових інструкціях, статуті організації; створення 

корпоративної культури, що заохочує прагнення до кар'єри як самовираження в 

рамках організації й засуджує кар'єризм як орієнтацію на просування заради 

отримання додаткових вигід (зовнішні атрибути влади, привілеї) за будь-яку 

ціну, аж до нехтування моральними нормами; матеріальне й грошове 

стимулювання кар'єрного руху. Механізм управління кар'єрою повинен 

виступати як "сукупність засобів впливу і, насамперед, кадрових технологій, 

що забезпечують управління професійним досвідом персоналу в організації, 

реалізацію його кар'єрної стратегії". 

Стратегічною метою системи управління кар’єрою в державній службі є 

забезпечення умов і порядку розвитку кар’єрного просування службовців і 

досягнення на цій основі якісного перетворення загальної службової діяльності. 

Кар’єрний рух буде успішним тільки тоді, коли визначені можливі його 

маршрути, забезпечені необхідні ресурси, включені механізми саморуху, 

здійснюється регулювання та коректування процесів руху. 

Діяльність працівників кадрових служб органів виконавчої влади з 

управління діловою кар'єрою державних службовців має будуватись на 

регулярному проведенні значної аналітичної роботи, результати якої повинні 

служити надійною підставою для одночасного вирішення завдань, пов’язаних з 

підвищенням рівня використання наявного кадрового потенціалу, послідовним 

його нарощуванням. Тому найпершим завданням є докладне з’ясування 

напрямів кар’єри зростання, яким віддають перевагу державні службовці. Така 
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аналітична робота має проводитись спільно працівниками кадрових служб і 

керівниками структурних підрозділів органів виконавчої влади, адже останні 

більшою мірою володіють інформацією щодо потреб своїх підлеглих у 

розвитку їх кар’єри. Найбільше поширення в сучасних умовах мають наступні 

цілі реалізації особистістю свого кар’єрного потенціалу: 

– самовиявлення реалізація власних творчих здібностей; 

– отримання незалежності для більш самостійного прийняття рішень; 

– досягнення високого професіоналізму в обраній сфері діяльності; 

– збереження та зміцнення досягнутого положення в установі; 

– прагнення влади, лідерства, що асоціюється з високою посадою; 

– заняття посади, що дає змогу продовжити активне навчання; 

– переміщення в більш привабливу сферу діяльності; 

– перехід на посаду, що не пов’язана із загрозою для життя; 

– зайняття посади, що дозволяє отримувати більшу винагороду; 

– досягнення перемоги в суперництві із своїми колегами. 

Передумовою кадрового забезпечення державної служби є створення 

резерву заміщення посад державних службовців усіх категорій для просування 

їх по службі. У Законі України ,,Про державну службу”, інших нормативно-

правових актах державний службовець розглядається як носій певних 

професійних якостей, які визначають ефективність його роботи, що залежить 

від інтелектуальних здібностей службовця та його професійної підготовки до 

виконання своїх обов'язків. 

Докорінні якісні зміни в кадровій роботі установ з управління діловою 

кар'єрою державних службовців полягають у зміщенні від переважно 

організаційно-правових до соціально-психологічних аспектів управління 

персоналом. Тому передбачене Стратегією реформування державної служби в 

Україні зміцнення кадрових служб місцевих і центральних органів виконавчої 

влади доцільно здійснювати за рахунок доукомплектування їх фахівцями в 

галузі психології, соціології, управління та кадрового менеджменту. 

Виходячи з інтересів суспільства, інтересів держави і державного органу, 
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необхідно змінити роль кадрових служб державних органів, створивши на їх 

основі повноцінну службу управління персоналом. Використовуючи досвід 

зарубіжних країн у організації кар’єрного процесу, доцільно чітко розмежувати 

функції керівників державних установ і кадрових органів. Необхідно також 

створити систему суспільного контролю за використанням професійного 

досвіду державних службовців, яка б забезпечила прозорість процедур 

заміщення державних посад та механізм захисту суспільства від 

непрофесіоналізму.  
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РОЗДІЛ 2 

 СТАН КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

 

2.1. Роль і місце комунікації у формуванні персоналу державної 

служби України 

 

Сьогодення вимагає від сучасного інституту державної служби 

розв’язання складних завдань з комунікативних відносин в органах державної 

влади. 

Особливий вплив на результати роботи державних службовців мають 

особистісні відношення кожного виконавця як до визначення свого місця у 

процесі прийняття рішення, так і до оцінювання свого внеску в загальну справу. 

Ці особистісні моменти відповідним чином впливають на результати і якість 

роботи. 

Організаційно-практична діяльність керівника багато в чому носить 

інформаційний характер, оскільки включає одержання інформації для 

підготовки та прийняття рішень і передбачає інформацію про прийняті 

рішення. 

Якісний обмін інформацією – невід’ємна частина всіх видів управлінської 

діяльності. Зважаючи на це, здійснення комунікації називають зв’язуючим 

процесом. У ході обміну інформацією сторони відіграють активну роль: одна-

пропонує інформацію, інша – її сприймає. Процес управління вимагає 

ефективного обміну інформацією між  працівниками і керівниками для 

досягнення мети організації. Такий обмін інформацією між людьми в процесі 

управління називається комунікацією. 
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Термін комунікація походить від латинського слова «communis», що в 

перекладі на українську мову означає «загальне», тобто той, хто передає 

інформацію, хоче встановити «загальність» з тим, хто її отримує. 

Комунікації при управлінні персоналом покликані забезпечити точну 

інформацію в необхідних обсягах для всіх, хто їі потребує. Мета комунікації в 

управлінні персоналом  полягає в досягненні від сторони, яка приймає 

інформацію, чіткого розуміння відправного повідомлення.   

Однак, управлінська практика свідчить, що створення ефективної і 

надійної системи обміну інформацією, яка б відповідала вимогам повноти, 

достатності, оперативності, гнучкості - одна з найскладніших проблем 

державних установ та організацій. Це обґрунтовується тим, що чим більше 

організація зорієнтована на людей і нові ідеї, тим важливою є комунікація. 

Здійснення комунікацій в управлінні персоналом державної служби 

покликано забезпечити виконання наступних функцій: 

 інформаційну-передача від відомостей, необхідних для прийняття 

рішень, ідентифікації і оцінки альтернативних рішень; 

 мотиваційну, яка спонукає працівників до виконання і покращення 

діяльності, використовуючи управління поведінкою, переконання, прохання, 

накази і т.д.; 

 контрольну – від слідкування поведінки працівників на основі ієрархії і 

формальної підпорядкованості; 

 експресивну, яка сприяє емоційному вираженню почуттів, переживань, 

ставлення до того, що відбувається, і дозволяє задовольняти соціальні потреби. 

Таким чином, комунікації в управлінні персоналом державної служби 

відображають не тільки процес передачі інформації, але й сприйняття, 

розуміння, засвоєння інформації. 

Комунікація має широке застосування в усіх областях управління 

персоналу, але особливо вона важлива для здійснення функції формування, 

розвитку, планування, оцінювання персоналу державної служби тощо.  
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Формування персоналу державної служби має своєю метою повне 

забезпечення державних установ та організацій кваліфікованими кадрами з 

врахуванням змін в професійно-кваліфікаційному складі та чисельності 

працівників у відповідності до стратегії розвитку державних установ і 

організацій. Реалізація даної управлінської функції передбачає планування 

персоналу, його залучення (набір) та відбір. 

Планування персоналу забезпечує відображення цілей державних установ 

і організацій через працівників, які необхідні для їх досягнення. Процес 

планування забезпечення державної установи персоналом включає такі основні 

етапи: 

- оцінка поточного стану персоналу; 

- визначення майбутніх потреб державної установи в кадрах; 

- розробка програми задоволення майбутніх потреб державної установи. 

Оцінка поточного стану персоналу здійснюється в розрізі його основних 

якісних і кількісних характеристик. Серед якісних характеристик персоналу до 

уваги повинні братися такі як освітня, професійна, вікова структура кадрів, 

досвід роботи. З метою оцінки якісних характеристик персоналу слід 

розглядати продуктивність праці, ефективність праці, витрати часу на 

виконання певних завдань.  

Для оцінки поточного стану персоналу використовуються комунікації, як 

комп’ютерні і інформаційні системи, що містять базу даних про всіх 

працівників державної установи. Бази даних формуються на основі анкет, 

заповнених самими працівниками і містять повну інформацію про їх освіту, 

кваліфікацію, додаткові навики, практичний досвід, попередні місця роботи, 

знання іноземних мов, особливі здібності, спеціалізацію. Такі дані дозволяють 

керівництву визначити рівень кадрового потенціалу. Але керівництву важливо 

знати, як кожен працівник здатен реалізувати свій потенціал в конкретних 

умовах функціонування організації при вирішення конкретних завдань. 

Враховуючи це, оцінку поточного стану персоналу доцільно доповнювати 

аналізом виконання працівниками робочих завдань. 
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 Він дозволяє виділити робочі завдання в середині державної установи і 

дії, необхідні для їх виконання, узгодити обов’язки і функції працівників на 

конкретних посадах з мінімальними знаннями, кваліфікацією і здібностями, 

необхідними для їх реалізації. 

Для проведення аналізу робочих завдань можуть використовуватися такі 

комунікації: 

 спостереження, коли за діями працівників спостерігають або 

безпосередньо записують їх на відео плівку; 

 індивідуальні та групові бесіди з співробітниками; 

 використання структурованих анкет, в яких працівники виділяють 

види робочих виконуваних завдань, перелік знань, умінь, навиків, здібностей, 

які використовуються ними при цьому; 

 проведення технічних конференцій, в ході яких експерти-керівники і 

досвідчені фахівці визначають специфічні характеристики кожного окремого 

робочого завдання; 

 проведення опитувань споживачів послуг державних установ та 

організацій стосовно якості виконання завдань, пов’язаних з наданням послуг. 

Майбутні потреби державних установ і організацій в персоналі 

визначаються стратегіями їх розвитку на послуги. Розрахунок потреби 

державних установ в людських ресурсах слід здійснювати, враховуючи: цілі 

державних установ і організацій; попит на послуги; розширення переліку 

структурних підрозділів з метою наближення послуг до споживачів; політику 

державних установ і організацій по відношенню до тимчасових працівників і 

часткової зайнятості; професійно-кваліфікаційний поділ робіт, що 

регламентується виробничо-технологічною документацією та нормативними 

документами; вимоги до посад і робочих місць, закріплених у посадових 

інструкціях і описах робочих місць; штатний розклад державних установ і 

організацій та їх підрозділів; документацію, що регламентує різні 

організаційно-управлінські процеси з виділенням вимог до професійно-

кваліфікованого складу виконавців; тенденції плинності кадрів. 
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  Розрізняють загальну і додаткову потребу в кадрах. Загальна потреба в 

кадрах дорівнює чисельності працівників, необхідних ля вирішення завдань і 

реалізації функцій, що закріплені в положеннях та статутах державних установ 

та організацій, конкретизуються у планах і програмах їх діяльності.     

 Додаткова потреба може бути викликана як зростанням масштабів 

діяльності держаних установ і організацій, так і вибуттям кадрів за 

об’єктивними причинами, а також результатів плинності кадрів. Потребу в 

персоналі розрізняють в розрізі його кількісних і якісних характеристик. При 

визначенні потреби в персоналі за його якісними характеристиками до уваги 

беруться: категорії посад, професії, спеціальності, класифікація. 

В процесі планування управління персоналом забезпечуються здійснення 

послідовних операцій: одержання інформації про поточну потребу державних 

установ та організацій в персоналі; прогнозування майбутніх потреб в трудових 

ресурсах; оцінка доступності трудових ресурсів для державної установи на 

основі прогнозування пропозиції праці. Прогнозування пропозиції праці 

передбачає: прогнозування внутрішньої пропозиції (за рахунок кадрового 

резерву, просування працівників по службі, підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників); прогнозування зовнішньої пропозиції (кількість та 

категорія працівників, які пропонуватимуть свою робочу силу на ринку праці). 

Для державної служби найприйнятнішим є пристосування наявного рівня 

укомплектування персоналом до очікуваного розміру плинності кадрів та 

посадових переміщень. Керівники планують на певні посади конкретних 

людей. При цьому використовують таку методику, як графік заміщення, у 

якому є перелік усіх важливих управлінських посад, хто їх обіймає, як довго він 

чи вона працюватиме на посаді, а хто вже має достатню кваліфікацію або 

незабаром відповідатиме вимогам для переміщення на цю посаду. 

 Це передбачає набуття претендентам потрібного досвіду для зайняття 

важливих посад. Для прискорення планування, призначення людей на посади, 

переміщення або просування по службі в державних установах та організаціях 

можуть використовуватись службові інформаційні системи або кваліфікаційні 
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інвентаризаційні відомості які містять детальну інформацію про якісні і 

кількісні характеристики персоналу. Прогнозування зовнішньої пропозиції 

праці для державних установ і організацій базується на даних державних служб 

зайнятості, звітах Головного управління державної служби України, даних 

вищих начальних заходів про кількість випускників за кваліфікаціями і 

освітньо-кваліфікаційним рівнями. 

Відправна роль в процесі формування персоналу державних установ і 

організацій належить процедурі набору та відбору кандидатів. Набір – це 

процес заохочення кваліфікованих осіб подавати заяви на вільні робочі місця.   

При формуванні персоналу державних установ  використовується як 

внутрішній, так і зовнішній набір. Внутрішній означає розгляд кандидатур 

теперішніх працівників як кандидатів на вакансії, які з’явилися в організації.   

На державній службі внутрішній набір здійснюється за рахунок 

кадрового резерву державної служби. Кадровий резерв формують державні 

службовці, які поєднують в собі високу компетентність, ініціативність і 

творчий підхід до виконання службових обов’язків і здатність, при додатковій 

підготовці, досягти відповідності кваліфікаційним вимогам, що висуваються до 

державних службовців вищого рангу, на який вони претендують. 

Зовнішній набір передбачає залучення людей для подолання заяв про 

зарахування на посади ззовні державних установ і організацій. Він забезпечує 

більш широкі можливості вибору, сприяє появі нових імпульсів для розвитку 

організації, зменшенню загальної потреби в кадрах, але  має такі недоліки як: 

високий ступінь ризику під час заповнення вакансій через незнання 

особистісних характеристик людини; тривалий період адаптації через незнання 

організації; блокування можливостей службового зростання для свого 

персоналу.  

Здійснення зовнішнього набору може відбуватися з використанням 

наступних комунікацій: 

 публікації оголошень в засобах масової інформації; 
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 укладання двосторонніх угод з навчальними закладами на підготовку 

фахівців; 

 організація ярмарків вакансій для випускників вищих навчальних 

закладів; 

 спрямування заявок з приводу вакансій у місцеві та міжрегіональні 

центри зайнятості; 

 використання послуг консультантів з персоналу та фірм-посередників з 

найму працівників. 

Наступним елементом формування персоналу державних установ і 

організацій є добір кадрів. Добір персоналу - процес оцінки претендентів  

посади з метою виявлення та залучення тих, які найбільше підходять на робочі 

місця, з врахуванням їх кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, 

здібностей, характеру та завдань державної установи.  

Процес підбору кандидатів на посади державних службовців «А» та «Б» 

категорії  і вивчення їх відповідності функціональним обов’язкам передбачає: 

 аналіз заяв претендентів на конкретні посади; 

 вивчення поданих документів та ознайомлення з інформацією 

кандидата; 

 проведення конкурсу; 

 оформлення на робоче місце. 

Підбір починається з аналізу списку кандидатів з точки зору їх 

відповідності вимогам організації до майбутніх працівників. Робиться  

попередня класифікація претендентів на тих, хто відповідають вимогам 

конкретної посади чи професії, які не відповідають вимогам у даний час, але їх 

можна навчити, які не відповідають вимогам і їм слід відмовити. 

Далі наступним кроком є аналіз поданих документів та ознайомлення з 

інформацією про кандидата, що включає: аналіз особових документів і аналіз 

змісту тексту, який досліджується.  

   Під час вивчення анкетних даних  кандидатів на вакантні посади слід 

враховувати: 
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- вивчення соціально-психологічної обстановки в трудовому колективі, 

де працюватиме кандидат та перспективи посадового просування на робочому 

місці; 

- зовнішній вигляд заповнення особового листка і автобіографії, 

розбірливість почерку і чіткість викладення; 

- перерва в роботі, особливо якщо вона незначна; 

- протиріччя інформації в документах; 

- як часто претендент міняв місце роботи і чому (конфлікти з керівником, 

відсутність перспективи, звільнення тощо); 

- чому людина хоче змінити місце роботи (працювати ближче до місця 

проживання, одержувати більшу зарплату, підвищення по службі і т.д.); 

- чому людина звільнилася з попередньої роботи.  

 Зайняття вакантних посад державних службовців «А» та «Б» категорії 

державної служби здійснюється за конкурсом відповідно до Закону України 

«Про державну службу». Основне завдання проведення конкурсу – дати оцінку 

претенденту при прийомі на роботу та відібрати такого працівника, який 

спроможний досягти очікуваного результату. При здійсненні конкурсного 

прийому на державну  службу дотримуються принципів: 

1) принцип рівноправності, що включає дискримінацію за походженням, 

статтю, віросповіданням або політичними поглядами; 

2) принцип відповідності здібностей складається з  і професійного рівня 

вимогам конкретного виду діяльності в апараті державного управління; 

3) принцип гласності-забезпечення гласності при конкурсу. 

За певних умов, визначених законодавством, можливе прийняття на 

посади поза конкурсом. Так, без конкурсного відбору може здійснюватись  

просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового 

резерву, а також прийняття  а роботу службовців, які припинили державну 

службу у зв’язку з відставкою. Правовою основою проведення конкурсного 

добору є Закон «Про державну службу», Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджене 
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постановою Кабінету Міністрів України, Загальний порядок проведення іспиту 

кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений 

наказом Національного агенства України з питань державної служби.  

У конкурсному доборі можна виділити наступні стадії: підготовка та 

проведенні  конкурсу; проведення конкурсного письмового іспиту та 

співбесіди; прийняття рішення за підсумками конкурсу; оскарження 

прийнятого рішення; виконання прийнятого рішення. 

Першою стадією конкурсного провадження є проведення конкурсного 

іспиту та співбесіди. Конкурсний іспит має за мету провести об’єктивну оцінку 

знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних 

службовців. Такий іспит проводиться конкурсною комісією, яка створена у 

даному державному органі. До складу конкурсної комісії входять представники 

кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів апарату 

державного органу; очолює комісію заступник керівника державного органу. 

Кандидатом на заміщення вакантної посади державного службовця вважається 

особа, яка подала необхідні документи до державного органу для участі у 

конкурсі. Чинне законодавство передбачає обмеження кола осіб, які можуть 

брати участь у конкурсі. Так, до участі у конкурсі не допускаються особи, які: 

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на 

державній службі; визнані судом недієздатними; мають судимість, несумісну із 

заняттям посади державного службовця;у разі прийняття на службу будуть 

безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими 

родичами або свояками; позбавлені прав займати відповідні посади в 

установленому законом порядку на визначений термі; в інших випадках, 

установлених законами. 

Ця стадія включає в себе дві під стадії: а) проведення письмового іспиту; 

б) співбесіда. Письмовий іспит перевіряє знання претендента про Конституцію 

України, Закону України «Про державну службу» , Закону України «Про 

місцеві державні адміністрації» та інші законодавчі акти, положення про 

структурний підрозділ та профілю посади, на яку претендує кандидат. При 
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письмовому іспиті не отримаєш максимальну інформацію про претендента, 

тому на наступному етапі конкурсна комісія проводить індивідуальні 

співбесіди з кандидатами. Співбесіда – це одержанні інформації за допомогою 

словесної комунікації, тоді як іспит є письмовою комунікацію. Співбесіда 

проводиться з метою встановлення їх  відповідності тим критеріям, які 

висуваються держаним органом до кандидатів. При проведенні співбесіди 

проводиться оцінка здатності кандидатів виконувати посадові обов’язки, 

потенціалу професійного росту, вміння співпрацювати з колегами, підлеглими, 

керівниками тощо. 

Виділяють декілька  типів співбесід: 

 структурована (визначається стандартний перелік питань для певних 

посад. Особо, яка проводить співбесіду, заносить відповіді кандидата на 

питання у наперед підготовлений бланк); 

 неструктурована (немає стандартних питань і визначеного порядку 

проведення співбесіди); 

 ситуаційна ( в запитаннях моделюються ситуації, які можуть виникнути 

під час виконання службових обов’язків. Кандидату пропонується вирішення 

запропоновані ситуації). 

Третьою стадією є прийняття рішення за підсумками конкурсу. Рішення 

приймається конкурсною комісією простою більшістю голосів. Воно 

оформляється у вигляді протоколу і не пізніше, ніж через два дні після 

голосування.    

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу 

протягом трьох днів після його завершення. 

Четвертою стадією є оскарження рішення прийнятого рішення. 

Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом керівникові 

відповідного державного органу протягом трьох днів після ознайомлення з цим 

рішенням або через суд. 

П’ятою стадією є виконання прийнятого рішення. Рішення про 

призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового 
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резерву приймає керівник державного орган протягом місяця з дня прийняття 

рішення конкурсною комісією. Прийняття на державну службу оформляється 

наказом або розпорядженням керівника державного органу, з яким знайомиться 

особа, яка призначається на посаду. 

В рамках виконання заходів Програми розвитку державної служби 

передбачається запровадження оцінювання персоналу при доборі, призначені 

для просування державних службовців на основі компетентності.  

Компетентність - це вимірювання вміння, здатність, знання або поведінкова 

характеристика, необхідна для успішного виконання певної роботи. Сукупність 

таких характеристик, необхідних для роботи на конкретній посаді ( у групі 

посад), називають профілем компетентності. Компетентність-головна цінність, 

на якій базується сучасне управління персоналом на державній службі в 

розвинутих країнах. 

 

2.2. Сучасний стан застосування моделі та профілів компетентності 

для управління персоналом  в системі державної служби 

 

Центр сприяння інституційному розвитку державної служби (далі – 

Центр) з метою підготовки до виконання відповідних заходів Програми 

розвитку державної служби Меморандуму про взаєморозуміння між 

Національним агентством України з питань державної служби (далі – НАДС) та 

Канадським бюро міжнародної освіти розпочав роботу в межах проекту 

"Запровадження оцінювання персоналу при відборі, призначенні та просуванні 

державних службовців". 

Цей пілотний проект має продемонструвати, що зміни у системі 

визначення посадових обов’язків, ефективне використання встановлених меж 

компетенції для оцінки кандидатів під час відбору і прийняття на роботу на 

конкурсній основі сприяють зміцненню інституційної спроможності та 

покращують показники діяльності працівників. 
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Запровадження оцінювання персоналу при відборі, призначенні та 

просуванні державних службовців на основі компетентності. Компетентність – 

це вимірюване вміння, здатність, знання або поведінкова характеристика, 

необхідна для успішного виконання певної роботи.  

Сукупність цих характеристик, необхідних для роботи на конкретній 

посаді (у групі посад), називають профілем компетентності. 

Компетентність – головна цінність, на якій базується сучасне управління 

персоналом на державній службі в розвинутих країнах. Зокрема, на засадах 

компетентності базується управління персоналом на державній службі в 

Німеччині, Австрії, Канаді, США та інших країнах євроатлантичного регіону, 

Нідерландах. 

У США, наприклад, розроблено і застосовується 22 компетенційних 

характеристики для керівників, що працюють у державному управлінні.  

В Австрії при Міністерстві фінансів існує центр оцінювання, в якому 

працюють близько 10 психологів, що займаються соціально-психологічною 

компетентністю державних службовців. 

Згаданий проект передбачає розроблення профілів компетентності для 

всіх рівнів посад, що існують в НАДС, та з урахуванням цього досвіду – для 

групи посад начальників управлінь центральних органів виконавчої влади, а 

також методик оцінювання персоналу, що будуть містити конкретні критерії та 

інструменти оцінювання.  

Цей набір інструментів покликаний: 

 диференціювати компетентність, а відтак і посадові обов’язки 

всередині органу за вертикаллю; 

 чіткіше окреслити кожен зі структурних рівнів (груп посад) за обсягом 

відповідальності та повноважень; 

 покращити ефективність роботи на кожному структурному рівні (у 

групі посад) органу; 

 надати керівництву ефективні інструменти управління персоналом, 

включно з відбором, ротацією та просуванням по службі, точним визначенням 
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потреб у навчанні кожного окремого працівника; 

 продемонструвати кожному керівникові сильні та слабкі сторони своїх 

працівників та визначити конкретні заходи з посилення слабких сторін та 

найбільш ефективного використання сильних; 

 сформувати конкретний орієнтир для кожного працівника у власному 

розвитку та створенню свого професійного образу. 

Для практичного втілення засад компетентності у практику роботи з 

персоналом розробляються як профілі компетентності, так і методики 

оцінювання персоналу, а також вивчається можливість інституційного 

забезпечення оцінювання персоналу у форматі, передбаченому заходами 

Програми розвитку державної служби. 

Розробленню профілю компетентності передувало ґрунтовне вивчення 

вітчизняних та зарубіжних досліджень у сфері діагностики професійно 

важливих якостей та методів відбору та розвитку персоналу. 

У пропозиціях НАДС щодо організації вивчення ділових і професійних 

якостей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців [48] 

відзначається, що державні службовці – специфічна соціально-професійна 

група, яка займає своє особливе місце в системі суспільного поділу праці, а 

окремі специфічні групи посад у державному апараті – це певні спеціалізації в 

межах загальної соціально-професійної групи державних службовців.  

У цьому ж документі пропонується розглядати цілісну соціально-

професійну групу державних службовців як специфічну "вторинну" професію 

(так звану "метапрофесію"), яка складається із представників багатьох 

"первинних" професій (економістів, юристів тощо) на основі формування в них 

певних рис, притаманних діяльності державного службовця. 

Сучасні дослідження з питань ефективного менеджменту [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., 24, 34] та управління у сфері державної служби 

наголошують на необхідності перегляду базових вимог, сформульованих 

адміністративно-командною системою до керівників всіх рівнів. Багаторічний 

досвід розвитку менеджменту у країнах з ринковою економікою засвідчує, що 
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керівники будь-якого рівня мають відповідати певним базовим вимогам [22], 

які визначаються управлінським рівнем керівної посади. Чим вище 

управлінський рівень керівника в організації, тим більше він потребує 

компетентності та навичок, що не обмежуються суто фаховими знаннями та 

вміннями, натомість професійно необхідною стає універсальна управлінська 

компетентність керівника. 

Таким чином, існує нагальна потреба у розробленні інтегральних 

характеристик діяльності державного службовця, особливо для керівного 

складу органів виконавчої влади, які можуть правити за основу для відбору та 

розвитку персоналу в системі державної служби. 

Модель компетентності у порівнянні з типовими професійно-

кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців. Типові 

професійно-кваліфікаційні характеристики (ТПКХ) посад державних 

службовців [11] виявляються в сучасному державному управлінні недостатньо 

придатними для того, щоб бути використаними для оцінювання державних 

службовців саме з точки зору специфіки їхньої діяльності на конкретних 

посадах. ТПКХ посад зараз мають надто загальний характер. При викладі вимог 

до посад різного рівня відповідальності дублюються описи діяльності та 

одноманітно повторюється певний набір функцій без диференціації між 

посадами та органами, де працюють державні службовці. Крім того, для всіх 

рівнів посад від директора департаменту до спеціаліста II категорії 

встановлюється однаковий освітньо-кваліфікаційний рівень післядипломної 

освіти – магістр державного управління. При цьому не йдеться про специфічні 

знання, вміння та якості, необхідні для кожної посади. 

Певною мірою це є наслідком традиційних вітчизняних підходів до 

професіографії, відсутності чітких вимог до якості та критеріїв 

результативності роботи державного службовця, а також недостатнього 

унормуванням нової ролі державного службовця в умовах демократії – 

управління процесом вироблення та реалізації державної політики. 

Сутність ефективного кадрового забезпечення органів державної служби 
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полягає не в тому, щоб визначити, які знання, вміння та якості необхідні для 

виконання роботи державного службовця, а в тому, які знання, уміння та 

професійно важливі особистісні якості мусять мати успішні та результативні 

державні службовці. 

Існує досить багато визначень компетентності. Наведемо деякі з них: 

 знання, вміння, здібності та інші якості, необхідні для бажаної 

успішної професійної поведінки [49]; 

 навички та риси, необхідні працівнику для ефективного виконання 

роботи [49]; 

 поведінка, яку переважно демонструють успішні працівники, на 

відміну від менш успішних [51];  

 комплекс знань, вмінь, здібностей, мотивації, цінностей та інтересів;  

 знання, навички, здібності та інші характеристики, пов’язані з 

високими досягненнями в роботі [Ошибка! Источник ссылки не найден.];  

 комбінація мотивів, рис, переконань та цінностей, яка містить також 

певні поведінкові показники та знання, індивідуальні характеристики, які 

можна виміряти та які наглядно демонструють різницю між високими та 

низькими досягненнями в роботі;  

 характеристики, які відображають успішну поведінку на роботі;  

 будь-які знання, навички або вміння, особистісні якості, які 

демонструються через поведінку та мають своїм результатом визначні 

досягнення в роботі [50].  

Отже, в зарубіжних джерелах ключовими словами при визначенні 

поняття компетентність є: успішність, робота, досягнення в роботі, поведінка.  

Таким чином, критерії оцінювання при застосування моделі або профілю 

компетентності для певної посади враховують, або краще сказати поєднують в 

собі: особливості професії державного службовця, специфіку органу, 

особливості роботи на певній посаді, професійно важливі знання, вміння та 

особистісні якості, необхідні для успішної і результативної роботи працівника. 

Поєднання певних компетентностей у профілі компетентності та 
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застосування такого профілю як основи для кваліфікаційних вимог при відборі 

на певну посаду забезпечує найбільш повну відповідність індивідуальних 

здібностей та досвіду кандидата потребам органу відповідно до цілей його 

діяльності. Іншими словами, цей інструмент дозволяє вирішувати кадрові 

питання таким чином, що керівництво органу може бути впевненим у тому, що 

працівник, якого було відібрано на основі його відповідності профілю 

компетентності для посади, буде відповідати своїй посаді та виконувати свої 

професійні обов’язки на належному рівні, не потребуючи невідкладного 

додаткового навчання або тривалої адаптації.  

Модель компетентності, якщо вона застосовується в організації як 

інструмент управління персоналом, може бути представлена таким чином (рис 

2.1.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Модель компетентності 
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Ключові компетентності  – це компетентності, необхідні для кожної 

посади в організації, тобто необхідні кожному працівникові для результативної 

роботи. Вони підтримують цінності та бачення призначення організації, її 

місію. Це компетентності над-індивідуального рівня, загально необхідні всім 

працівникам для успішної роботи.  

Компетентності посади, або функціональні компетентності – це 

характеристики, які вимагаються від працівника, що обіймає певну посаду. Ці 

компетентності є спільними для груп посад певного управлінського рівня в 

організації. Такі компетентності характеризують те, що має вміти кожний 

працівник, посада якого належить до цієї групи посад.  

Запровадження оцінювання персоналу при відборі, призначенні та 

просуванні державних службовців передбачає розроблення профілів 

компетентності (професійно-кваліфікаційних вимог) до посад, які є 

інструментом управління персоналом в державній службі та застосовується з 

метою забезпечення прозорості оцінювання державних службовців при відборі, 

призначенні, просуванні, визначенні потреб у навчанні та професійному 

розвитку персоналу. 

Методологія розроблення профілю компетентності за досвідом 

міжнародної практики управління персоналом у сфері державної служби 

включає в себе: 

 визначення управлінського рівня, категорії посад, для яких буде 

розроблятися профіль компетентності; 

 визначення функцій цієї посади в організації та стадії розвитку 

організації; 

 визначення інших важливих елементів контексту роботи на даній 

посаді; 

 ідентифікацію релевантних категорій компетентності та груп 

компетентностей для відповідної посади; 

 вибір групи експертів серед безпосередніх працівників на даній посаді 

(успішних та неуспішних);  
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 збір даних від групи експертів щодо успішності їхньої роботи на 

певній посаді шляхом проведення структурованого інтерв’ю та спостереження;  

 ідентифікацію способів поведінки, які відрізняють успішних та 

неуспішних працівників; 

 попереднє узгодження отриманих даних (валідизацію профілю) з 

більш широким колом працівників органу; 

 доопрацювання профілю за результатами попереднього узгодження; 

 затвердження остаточної редакції профілю та впровадження його в 

роботу [46]. 

Основним принципом такого підходу до розроблення професійно-

кваліфікаційних вимог є визначення та категорізація поведінки, яка асоціюється 

з високою успішністю та результативністю діяльності на певній посаді. 

Результати пілотного дослідження профілю компетентності. Для 

пілотного розроблення профілю компетентності було обрано посаду 

начальника управління центрального органу виконавчої влади, оскільки вона є 

посадою управлінця середньої ланки, універсальною для всіх органів. Особи, 

що обіймають цю посаду, як правило, безпосередньо працюють як з 

керівництвом органів, так і зі спеціалістами.  

Для розроблення профілю компетентності для посади начальника 

управління центрального органу виконавчої влади на прикладі НАДС 

застосовувалася вищезгадана методологія, адаптована Центром сприяння 

інституційному розвитку державної служби спільно з фахівцями Центру 

психології персоналу Комісії з питань державної служби Канади. 

Для розроблення профілю компетентності було проведено структуроване 

інтерв’ювання 12 осіб, що працюють в НАДС. Групу респондентів було 

сформовано таким чином, що забезпечувалася можливість отримати 

інформацію від трьох категорій працівників НАДС: 1) осіб, що займають 

посаду начальника управління, їх безпосередніх керівників; 2) керівництва 

органу; 3) інших осіб, що займають ключові посади в апараті НАДС.  

Профіль компетентності складається з характеристик компетентності, що 
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стосуються: організації (НАДС), професійної групи (державний службовець), 

посади (начальник управління), а також професійно важливих якостей особи, 

що займає цю посаду. Під час інтерв’ювання за методикою розроблення 

профілю компетентності, що використовувалась, учасникам було 

запропоновано відповісти на три категорії запитань: про організацію (НАДС), 

про посаду начальника управління, про характеристики особи, що займає цю 

посаду. Також учасники заповнили таблицю, в якій наводилися 12 компетенцій 

та їх складові (табл. 2.1.).  

Результати ранжування компетенцій (5 із 12 найбільш важливих) 

оброблялись шляхом підрахунку середнього рейтингу кожної компетенції.  

 

Таблиця 2.1. 

Результати підрахунків середнього рейтингу компетенцій 

 Компетентність Середній рейтинг 

(максимальний рейтинг – 5 

балів) 

1 Міжособистісні стосунки 4,16 

2 Бачення майбутнього 4,00 

3 Аналітичне мислення 4,00 

4 Управління діяльністю 3,50 

5 Креативне (творче) мислення 3,50 

6 Розвиток інших 3,40 

7 Командна робота 3,33 

8 Комунікація (комунікативність, 

комунікабельність?) 

3,29 

9 Адаптивність 3,25 

10 Вміння справлятися зі стресом 2,90 

11 Особистісні компетенції 2,85 

12 Управління ризиками 2.75 

  

Таким чином, відповідно до результатів дослідження попередній варіант 

профілю компетентності для посади начальника управління НАДС вимагає від 

особи на цій посаді наявності таких компетентностей як: 

 міжособистісні стосунки (уміння будувати зв’язки та відносини з 

людьми; дієвість та вплив; уміння вести переговори, володіння технікою 
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ведення переговорів; уміння зберігати контроль над емоціями у складних 

ситуаціях; здатність будувати такі робочі відносини, що сприяють запобіганню 

та/або вирішенню конфліктів у середині організації; застосування принципів 

рівноправності та демонстрація поваги до колег та підлеглих);  

 бачення майбутнього (стратегічна перспектива та цілеспрямованість; 

здатність до прогнозування; здатність формулювати бачення); 

 управління діяльністю (орієнтація на результат; ініціатива; 

делегування; встановлення власних пріоритетів; здатність до саморегуляції; 

планування власного професійного розвитку та кар’єрного зростання; 

випереджувальне планування роботи; управління ресурсами (організація інших 

людей для виконання певних завдань)); 

 аналітичне мислення (уміння логічно міркувати, знаходити аргументи, 

докази, давати пояснення; уміння аналізувати та інтегрувати великі обсяги 

інформації; уміння розв’язувати проблеми); 

 креативне (творче) мислення (новаторство (інноваційний підхід); 

творчий підхід в управлінні процесом прийняття рішень). 

Отже, ми бачимо, що така компетенція, як міжособистісні стосунки 

мають найвищий рейтинг серед інших компетенцій, але саме розвитку таких 

вмінь і навичок приділяється найменше уваги при підготовці, перепідготовці та 

підвищенні кваліфікації державних службовців. 

 

2.3. Комунікативні засоби в оцінюванні персоналу державної служби 

України 

 

Одним із найважливіших атрибутів технології влади й управління в усі 

часи було визначення якостей, якими мають володіти працівники державних 

органів. З розвитком суспільства, у зв’язку з потребою визначення професійних 

якостей, розрізняння кращих людей від інших, була створена атестація різних 

категорій працівників, у тому числі й у сфері управління. 
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Оцінювання персоналу використовується для визначення відповідності 

працівника вакантному чи робочому місцю (посаді), яке він у даний час займає. 

Оцінювання персоналу включає такі комунікативні засоби: 

- оцінювання потенціалу працівника; 

- оцінювання індивідуального внеску (оцінювання праці); 

- атестацію кадрів. 

Оцінювання потенціалу працівника здійснюється при заміщенні ним 

вакантного робочого місця. Воно дає змогу визначити ступінь підготовки 

працівника до виконання саме того виду діяльності, яким він буде займатись, а 

також виявити рівень його потенційних можливостей для оцінювання 

перспектив зростання. Ця процедура включає оцінювання професійних знань, 

умінь, виробничого досвіду, ділових та особистісних якостей, ціннісних 

орієнтацій, працездатності та загального рівня культури працівника, що 

претендує на зайняття вакантної посади чи робочого місця. 

Оцінювання індивідуального внеску дає змогу встановити якість, 

складність і результативність праці кожного конкретного працівника та його 

відповідність займаній посаді (робочому місцю).  

З правової точки зору атестація державних службовців містить норми, які 

регулюють відносини в системі інституту проходження державної служби. Без 

атестації неможливе удосконалення й упорядкування проходження державної 

служби, оскільки в кожному конкретному випадку порядок проходження і 

просування по службі має здійснюватися на підставі результатів оцінки 

діяльності працівника, виконання ним службових обов’язків. У більш 

широкому розумінні атестація вирішує такі основні завдання: 

– дотримання на практиці принципів державної служби; 

– забезпечення законності в системі функціонування державної служби; 

– формування професійного кадрового потенціалу державних органів; 

– виявлення потенційних можливостей державного службовця з метою 

просування його по службі; 

– застосування до державних службовців заходів відповідальності і 



61 

стимулювання; 

– забезпечення реального функціонування механізму просування 

службовців по службових сходах; 

– підтримка стабільності державної служби; 

– стимулювання підвищення кваліфікації і професіоналізму; 

– попередження і боротьба із правопорушеннями і корупцією в системі 

державної служби. 

Під атестацією державних службовців розуміють діяльність, у процесі 

якої атестаційна комісія здійснює оцінку ділових, особистих якостей; процесу і 

підсумків його службової діяльності, результатами якої стають висновки і 

рекомендації атестаційної комісії щодо покращення праці як працівника, якого 

атестують, так і апарату всього державного органу. 

Атестація (від латинського attestatio- свідчення, підтвердження, доказ) 

кадрів – це перевірка, визначення відповідності ділової кваліфікації, рівня 

знань і навичок працівника, інших суспільно значущих якостей займаній  

посаді.  

Атестація державних службовців базується на таких принципах: 

позапартійність; гласність; періодичність (систематичність); комплексність 

оцінки; рекомендації атестаційної комісії. 

В останні 10-20 років у багатьох країнах здійснюється реформування 

державної служби. Першочерговими заходами цього реформування були дії, 

спрямовані на розвиток менеджменту людських ресурсів, вдосконалення 

виконавської діяльності державних службовців, включаючи оцінку результатів 

виконання ними службових обов’язків, а також процедур запобігання 

непродуктивній праці. 

При цьому одним із найважливіших компонентів управління вважається 

запровадження ефективних оцінок персоналу державної служби, оскільки саме 

знання та вміння державних службовців, їх узгоджені дії можуть забезпечити  

досягнення цілей, що ставляться перед державними органами. У більшості 

країн не обмежуються періодичним проведенням атестації,  переважно 
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проводять щорічну оцінку діяльності державних службовців за підсумками 

виконання річних планів роботи. Це сприяє стимулюванню кваліфікації 

працівників, розвитку їх ініціативи і творчої активності. 

Що стосується атестації державних службовців в Україні, то в науковій 

літературі цим питанням приділяється недостатньо уваги. Певною мірою це 

можна пояснити тим, що проведення атестації не передбачено в Законі України 

,,Про державну службу”. Законом України ,,Про державну службу” 

декларовано право державних службовців на просування по службі шляхом 

участі у конкурсі на зайняття посад більш високої категорії, як правило, 

вакантних. В той же час, в Законі немає статті, яка б чітко визначила, що 

просування по службі здійснюється не тільки шляхом конкурсного відбору, але 

і за висновками проходження державним службовцем атестації. 

Вперше атестацію державних службовців у нашій державі  на рівні 

нормативно-правового акту було згадано в Програмі кадрового забезпечення 

державної служби, затвердженій Указом Президента України № 1035. У цьому 

документі було названо періодичну ( один раз на 5 років ) атестацію державних 

службовців лише як один з ефективних заходів роботи з кадровим резервом. 

Саме цей Указ став підставою для розробки Положення про атестацію 

державних службовців в органах виконавчої влади, яке було затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України № 950.  

Атестація безумовно сприяла зміцненню дисципліни державних 

службовців, більш чіткому виконанню ними своїх обов’язків, підвищення рівня 

кваліфікації. Разом з тим, через відсутність розроблених критеріїв та методів 

оцінки роботи державних службовців атестація не принесла бажаних 

результатів. Проведення атестації один раз на 5  років не може задовольняти 

сучасні вимоги до кадрової роботи.  

У Стратегії реформування системи державної служби в Україні, 

визначено, що для здійснення систематичного контролю за проходженням 

державної служби та професійними досягненнями державних службовців варто 

передбачити запровадження системи оцінок під час щорічного підбиття 
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підсумків виконання державними службовцями своїх обов’язків і завдань, а 

також проведення періодичної, один раз на три роки, атестації державних 

службовців. Висновки атестаційних комісій мають стати підставою для 

просування по службі, підвищення заробітної плати.  

У період між атестаціями передбачається проведення щорічних оцінок 

державними службовцями своїх завдань та обов’язків. Причому така оцінка 

могла б здійснюватися безпосередніми керівниками  державних службовців під 

час підбиття підсумків їхньої роботи за рік. Вони краще за інших знають 

працівника свого підрозділу, несуть відповідальність за результати їх праці, а 

також вносять пропозиції щодо застосування заходів заохочення та 

дисциплінарного впливу. 

Обов’язковою процедурою оцінювання роботи має бути співбесіда  з 

державним службовцем його безпосереднього керівника. У ході співбесіди 

повинні обговорюватися позитивні і негативні результати, слабкі місця, 

визначатися шляхи подолання недоліків. 

Атестація виконує своє завдання тільки в тому випадку, коли її оцінка 

об'єктивна.  

У зв'язку із відсутністю об'єктивних критеріїв оцінки знань і професійних 

здібностей державних службовців, а також методики аналізу їх діяльності, 

існуюча в Україні система атестації державних службовців не позбавлена 

формалізму та суб'єктивізму. Не врегульований нормативно-правовими актами 

механізм взаємозв'язку результатів роботи державного службовця з його 

просуванням по службі. 

В той же час не передбачено проведення атестації під час добору на 

державну службу. Цю роботу виконує конкурсна комісія, яка створюється 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №782. Проте умови 

проведення конкурсу, критерії оцінки є початковою складовою атестації.  

Не передбачені можливі види атестації: атестація добору при прийнятті 

на державну службу, при зарахуванні до кадрового резерву на більш високу 

посаду, при просуванні по службі. 
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Відповідно до Положення про порядок проведення атестації державних 

службовців органів виконавчої влади, висновки атестаційної комісії носять 

рекомендаційний характер. Тобто, керівник не зобов'язаний нормативно-

правовими актами реалізувати право працівника на просування по службі. 

Нині суттєво змінилася роль держави у розвитку економіки, регулюванні 

ринкових процесів, забезпеченості її соціального керування. Державне 

регулювання необхідно поєднати з ринковим механізмом. В цих умовах гостро 

постали проблеми формування нового покоління кадрів, здатних організувати, 

координувати, ініціювати роботу інших, працювати в умовах вільного 

підприємництва, витримувати конкуренцію на вільно 

Для цього потрібна чітка система організації роботи з усім персоналом 

управління як на державному рівні, так і в колективах, правові та організаційні 

механізми втілення головної лінії держави в доборі, висуванні і вихованні 

працівників, покликаних керувати людьми. 

Розглядаючи питання формування персоналу можна зробити висновки, 

що ефективне використання комунікації сприяє правильному формуванню 

персоналу і ґрунтується на: 

- створенні системи підбору, що включає співбесіди з працівниками 

управлінь по роботі з персоналом, керівниками підрозділів, психологічні тести, 

випробувальний термін на робочому місці; 

-  перенесенні акценту у відборі працівників із формальних моментів у 

біографії кандидата (освіта, фах, стаж роботи) на аналіз його компетенції і 

життєвих цінностей; 

- продовженні процесу підбору після прийому співробітника на роботу: 

випробувальний термін є сьогодні майже обов'язковим на державній службі, 

оскільки ніякі тести не дають такого уявлення про кандидата, як робота певний 

час на займаній посаді. 

Аналізуючи проблему управління службовою кар’єрою в державній 

службі, необхідно виходити з положення, що індивідуальна кар’єрна стратегія 

визначається типом поведінки людини та мотивацією її службової діяльності. 
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Умовою успішної кар’єри є конкурентноспроможність. Вона характеризує 

можливості державного службовця у досягненні професійного успіху і 

планування кар’єри. При такому підході конкурентноспроможний державний 

службовець – це лідер-професіонал у якого добре розвинені професійно-

орієнтовані й адапційно - технологічні здібності. Дослідження показують, що 

плануючи кар’єру державного службовця, можна виявляти прогнозувати 

моделювати конкуренті переваги простежувати їх становлення й розвиток. 

Однією з головних умов успішного управління кар’єрою державного 

службовця є аналіз комунікативних факторів при розвитку, доборі і просуванні 

службовців в рамках організаційного простору. При цьому повинна бути 

обов'язкова участь кожного керівника в процесі управління службовою 

кар'єрою як особистої так і підлеглого, тобто створення в організації 

комунікативної взаємодії. 

Основним комунікативним засобом оцінювання персоналу державної 

служби є атестація державних службовців, яка проходить в формі усної 

комунікації співбесіди. Оцінюванню мають підлягати результати роботи, її 

обсяги і терміни виконання, якість, тобто можливість застосування результатів 

без доопрацювання або з незначним чи суттєвим доопрацюванням, а також 

методи роботи : самостійність, ініціативність, співпраця з колегами, 

відповідальність, орієнтація на кінцевий результат, терпимість і готовність 

допомогти, рівень конфліктності, вміння висловлюватись усно і письмово. 

Удосконалення порядку проведення атестації державних службовців, 

оцінки їх виконавської діяльності та нормативно-правове врегулювання 

процедур атестації як важливого елементу проходження служби сприятиме 

дотриманню на практиці принципів державної служби, формуванню 

професійного кадрового складу апарату державних органів, забезпеченню 

реального функціонування механізму просування по службі на підставі заслуг, 

професійних і ділових якостей. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ В РОБОТІ З КАДРАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

 

3.1. Технології комунікативного менеджменту в управлінні 

персоналом державної служби 

 

Оскільки «комунікаційний менеджмент – це наука і одночасно мистецтво 

ефективного управління суб’єктами та об’єктами ділового спілкування, в 

процесі якого забезпечується: 

 інформування про предмет спілкування; 

 переконання, схиляння партнерів по спілкуванню до своєї думки, 

використовуючи необхідні докази і аргументи; 

 навіювання за допомогою звертання не тільки до розуму, але й до 

почуттів партнерів з використанням логічних та емоційних засобів впливу; 

 спонукання до діяльності на основі переконання партнера до 

необхідності діяти. 

Першорядне завдання керівників, що прийняли рішення про 

запровадження в діяльності органу державної влади комунікативного 

менеджменту, полягає у визнанні факту інертності в управлінні персоналом 

визначеної установи і здійсненні активних дій, спрямованих на усунення 

причин "ведення роботи з кадрами державної служби як звичайно".  

Феномен полягає в тому, що інертність рано або пізно призводить до 

створення в організації імунітету до всякого роду змін, кадрова робота апарату 

перестає розвиватися і бути керованою.   

Оскільки ми розглядаємо державних службовців «А» та «Б» категорії, то 

слід згадати, що відповідно до Закону України „Про державну службу” дані 

службовці є керівниками управлінь та структурних підрозділів органів 

державної влади обласних та районних державних адміністрацій. Тому 
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практичне використання комунікативного менеджменту в управлінні 

персоналом державної служби  є не що інше, як робота з кадрами органу 

державної влади, що немислима без цілеспрямованої переконливої дії як 

складової соціально-психологічної компетентності керівника. Переконати 

підлеглих – це означає спонукати їх на досягнення поставленої мети словом, 

справою, своїм прикладом, цілеспрямованою організацією. Якщо керівник 

прагне переконати в чомусь кадровий склад, то йому слід намагатися дивитися 

на речі очима цих  кадрів. У процесі спілкування з кадрами необхідно робити 

це спілкування ефективним з приводу  переконати їх на вирішення поставлених 

завдань, а не через сліпе підкорення велінням влади. 

 Це означає впровадження дисциплінованості, розуміння того, що міцна 

громадська дисципліна і законність являють собою необхідну умову успішної 

побудови правової, функції, форми та методи державного управління 

незалежної, демократичної держави. 

Основними формами переконання, які застосовуються в державному 

управлінні, є: організація державних і громадських заходів, спрямованих на 

вирішення конкретних завдань (облік, контроль, прийняття необхідних 

документів, проведення семінарів, зборів тощо); виховання (економічне, 

правове, моральне та інше); особистий приклад; роз’яснення завдань 

державного управління (усне чи через засоби масової інформації); інструктаж 

осіб підпорядкованого апарату і громадськості з питань найбільш дійового 

виконання поставлених завдань; заохочення (моральне – подяка, нагородження 

почесним знаком, присвоєння почесного звання тощо, матеріальне – грошові 

премії, путівки окремим особам або групі осіб); критика роботи і поведінки 

окремих осіб. 

Ознакою хорошого компетентного управлінця, керівника державної 

влади є здатність домагатися від ординарних працівників екстраординарних 

результатів. Тому компетентному керівникові потрібно: намагатися так 

здійснити комунікацію, щоб повідомлення повинні бути простими та 

зрозумілими, цікавими; не шкодувати часу для з’ясування проблемних питань; 
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бути коректним, чітким, переконливим, делікатним у мові; власне керівник сам 

повинен бути переконаний в тій справі, за яку він ратує іншим; не залишати без 

аналізу жодного випадку невдачі чи промаху; керуватися принципом трьох 

„не“: не розпорошуватися на дрібниці; не розгублюватись, не піддаватися 

стресу; потрібно пам’ятати, що людину можна образити не тільки словом, а й 

мімікою, жестами та невдалим поглядом.  

Переконання керівника побудоване на тому, щоб за допомогою логічного 

обумовлення досягти згоди від підлеглого, який розуміє необхідну інформацію.  

Тут переконання являє собою інтелектуальний та компетентний вплив на 

свідомість особистості через звертання до її особистого критичного судження.  

Можна визначити основні настанови  щодо вміння переконувати: 

1. Черговість аргументів, які наводить співрозмовник, впливає на їх 

переконливість, а саме: сильні, середні, найсильніші. Не починайте із прохань, 

а з аргументів, приємною мовою. 

2.  Для отримання позитивної відповіді з важливої для Вас проблеми 

поставте цю проблему на третє місце, поставте два легких запитання, на які 

підлеглий, співробітник  дасть ствердну відповідь „так“. 

3.  Не заганяйте співрозмовника в „глухий кут“. Дайте йому зберегти 

обличчя.  

4. Щоб переконувати когось, потрібно мати логіку та гарний імідж.  

5. Щоб переконати, бажано почати з того, що Вас єднає, в чому 

зацікавлені обоє. 

6. Будьте хорошим слухачем, уникайте конфліктів. 

7. Не доводьте того, що є зрозумілим, і того, про що маєте недосконалі 

знання, економте час. 

Соціальні психологи також сформували комплекс наступних правил для 

компетентного керівника, дотримання яких дозволяє схилити кадровий склад 

до його точки зору: 

1. Ніколи не сперечатися. В суперечці неможливо отримати перемогу: 

якщо Ви програли, то Ви програли. Якщо ж Ви примусили співрозмовника 
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відчути Вашу перевагу, то в цьому разі Ви також отримали поразку, оскільки 

людина, яку намагаються переконали проти її волі, не відмовиться від своїх 

переконань. Тому єдиний спосіб перемогти в суперечці – ухилитися від неї. 

2. Виявляти повагу до думки співрозмовника. Ніколи не слід говорити 

людині, що вона не права. Лише деякі особистості здатні мислити логічно. В 

більшості ми необ’єктивні, маємо упереджені думки. Коли ми не праві, ми 

можемо зізнатися в цьому самі собі. При тактовному підході можемо зізнатися 

в цьому іншим. В протилежному випадку, це не тільки не допоможе переконати 

особистість, а й викликає в неї внутрішній опір, тому що сказати „Ви не праві“ 

– все одно що сказати „Я розумніший“. Це спонукає не до сприйняття Ваших 

аргументів, а лише бажання дати удар у відповідь. Слід визнати з самого 

початку, що можете помилятися. Це покладе край суперечці і переконає 

співбесідника бути не менш об’єктивним. Ніколи не варто починати із заяв на 

зразок „Я вам доведу... “. Якщо збираєтеся щось довести, хай про це не знають.  

3. Якщо Ви не праві, визнайте це. Це роззброїть співрозмовника, 

самокритика позбавить його бажання сперечатися, він буде готовий вислухати, 

а також це зведе Вашу помилку до мінімуму 

4. З самого початку дотримуйтеся доброзичливого тону. „Краплина меду 

привертає більше мух, ніж цілий галон жовчі“ (Авраам Лінкольн). Якщо Ви 

сповнені невдоволенням і недоброзичливістю, то ніяка логіка і ніякі аргументи 

не допоможуть переконати людину.  

5. Примусьте співбесідника з самого початку відповідати позитивно. При 

бесіді з людиною не варто починати з обговорення тих питань, в котрих Ви з 

ним маєте розбіжність поглядів. Підкреслюйте з самого початку те, в чому ви є 

однодумцями. У психологічному відношенні коли людина говорить „ні“, вона 

не просто вимовляє слово з двох літер. Весь організм настроюється на активну 

протидію. Коли ж людина відповідає „так“, не відбувається ніякої протидії. Цей 

метод також називають „методом позитивних відповідей“. 

6. Дайте говорити Вашому співрозмовнику. Людина не зверне на Вас 

уваги, доки не вичерпає запас своїх ідей. Тому вислухайте її терпляче і 
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неупереджено, дайте викласти свої думки. Після цього співбесідник буде 

готовий вислухати Вас. 

7. Хай Ваш співрозмовник вважає, що рішення належить йому. Слід 

діяти так, щоб співрозмовник сам міг зробити відповідні висновки. Приємно 

вважати, що діємо з власних переконань, за власними рішеннями, що 

враховуються наші погляди. 

8. Намагайтеся дивитися на речі з точки зору Вашого співрозмовника. 

Людина може бути повністю неправа. Але слід спробувати зрозуміти, як це 

роблять мудрі і терпимі люди. Щоб переконати когось, не викликаючи 

невдоволення чи образи, слід зрозуміти точку зору співрозмовника. 

9. Закликайте до благородніших мотивів. Справжній мотив людина знає 

сама, не акцентуйте його. Закликайте саме до цих благородних мотивів.  

10. Висловлюйтесь ясніше. Якщо Ваш співрозмовник далекий від Вашого 

фаху, не користуйтеся спеціальними термінами, інакше Вас не зрозуміють.  

11. Драматизуйте свої ідеї, подавайте їх ефектно. Згадаємо, як 

намагаються переконати нас кожного дня у рекламі, як ефектно подаються 

аргументи. Варто використовувати подібні прийоми і у переконанні [37, с. 25]. 

Таким чином, переконання в системі державного управління – це вплив 

на державного службовця з використанням логічних доводів і психологічних 

прийомів. Вміння переконувати – важлива якість компетентного керівника 

державної влади. 

 

3.2. Удосконалення  системи управління  персоналом  в  державній  

службі України 

 

Недосконала система управління персоналом в державній службі: за 

умови відсутності незалежного оцінювання особистісних та професійних 

якостей кандидатів на посади державних службовців проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад досить часто відбувається формально; кадровий 

резерв як елемент системи просування по службі є неефективним, але при 
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цьому створює можливості для позаконкурсного призначення на посади 

(ефективність цього резерву в цілому по системі не перевищує 10%); чинне 

законодавство не передбачає оцінювання державних службовців за 

результатами їх роботи, яке має бути основою для кар’єрного зростання; 

недосконалою є система перебування на державній службі після досягнення 

граничного віку.  

Таким чином, важливою складовою державної політики у сфері 

державної служби є розроблення ефективних механізмів управління 

персоналом (порядок проведення конкурсів, оцінки, планування кар’єри, 

визначення потреб у навчанні, контролю щодо досягнення організацією своєї 

мети тощо). В управлінні персоналом важлива як оцінка особистих якостей 

державних службовців, так і їх компетентності, готовності високопрофесійно 

здійснювати повноваження, надані державою.  

Реформування державної служби не можливо в умовах відсутності 

індикаторів, що характеризують стан органів виконавчої влади. Інакше воно 

зведеться до порожніх декларацій типу „поліпшено, вдосконалено, підвищено”. 

Індикатори стану повинні бути чітко сформульовані,  кількісно виражені і бути 

присутні як при описі поточного стану державної служби, так і при формуванні 

цільових установок реформування. 

По-перше, індикатори мають бути основою для функціонального 

обстеження органів виконавчої влади, результативність якого прямо пов’язана з 

успішністю адміністративної реформи, оскільки підсумком функціонального 

обстеження повинен стати перегляд функцій держави і створення нової 

інституційної структури сектора державного управління. Функціональне 

обстеження повинне виявити дублюючі функції в структурі органу влади, 

відповісти на питання як функції органу державної влади міністерства 

співвідносяться з потребами суспільства в цій сфері. 

По-друге, – це оцінка рівня компетентності державних службовців з 

використанням розроблених відповідних профілів. Подібний аналіз дозволить 

визначити найвужчі місця у професійній підготовці державних службовців, 
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вжити заходів щодо самоосвіти державних службовців, підвищенню їх 

інформованості в питаннях, які стосуються їх компетенції. 

 По-третє, – це інтегрована оцінка послуг, які влада надає громадянину, 

суспільству. Це ключове питання в реформуванні державної служби, оскільки 

реформування державної служби повинне передбачати якнайповніше 

задоволення потреб суспільства з боку влади, забезпечувати високу якість 

надання послуг і інформованість суспільства про свої права і можливості по 

відношенню до влади.  

 Кадрові служби державних органів здебільшого замість системної 

роботи з підбору персоналу, формулювання кваліфікаційних вимог до нього, 

вирішення питань рівномірного розподілу відповідальності всередині апарату 

та підготовки посадових інструкцій, планування навчання та кар'єрного росту 

державних службовців, виконують суто технічні функції, пов'язані з 

організацією конкурсів та веденням кадрової документації. 

Функціональне управління державною службою повинно набути змісту 

управління персоналом.  

Важливою умовою тут є спеціальне інтенсивне навчання працівників 

кадрових служб, які мають перетворитися з технічних працівників на 

професійних менеджерів з управління людськими ресурсами. 

 Очевидно, що українські державні службовці практично не володіють 

навичками аналізу політики, стратегічного планування, комунікативного  

менеджменту та управління змінами. Тут треба відверто визнати, що чинна 

система професійного навчання державних службовців не може забезпечити цю 

потребу. Це пов'язано з тим, що вона забезпечує підготовку державних 

службовців класично університетського типу, у тому числі для тих, хто займає 

посади «А» категорій. Це видається не зовсім адекватним, особливо 

враховуючи той факт, що чиновники такого високого рівня вже мають вищу 

освіту і, як правило, не одну. 

Визначення органами державної влади потреби у професійному навчанні 

державних службовців відбувається на основі суб’єктивних чинників і не 
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базується на результатах оцінки роботи державних службовців (тобто реальних 

потребах у професійному навчанні). Внаслідок цього зміст та організація 

професійного навчання не відповідає практиці ЄС, а набута державними 

службовцями освіта майже не пов'язана з професійною діяльністю державного 

службовця. Ні для кого не секрет, що керівники нерідко відправляють вчитися 

тих працівників, від кого хочуть позбутися. Повертаються ж випускники з 

навчання часто на нижчі посади, ніж ті, які вони займали до навчання. 

Звичайно, це є неприпустимим, оскільки означає даремне витрачання немалих 

бюджетних коштів. 

Професіоналізм для державної служби – категорія багатогранна. Це і 

вимоги до посади, і рівень необхідної і достатньої компетентності службовця. 

Оскільки ці рівні не однакові, не може бути однаковим у всіх і професіоналізм. 

Різні службовці мають різний досвід, у кожного свій життєвий шлях. Завдання 

системи державної служби – створити такий сплав знань і досвіду, забезпечити 

управління персоналом з урахуванням балансу  віку і статі серед всіх категорій 

посад державних службовців.  

Водночас, державна служба – це основний інструмент держави і головна 

складова системи державного управління, за допомогою якого держава виконує 

взяті на себе перед суспільством зобов’язання. Від якості роботи державних 

службовців залежить авторитет держави, рівень задоволення громадян, сталий 

розвиток країни та її конкурентноздатність на міжнародній арені. 

Отже, нині необхідність нового якісного управління персоналом не 

викликає сумнівів, адже питання майбутності держави та суспільства 

безпосередньо пов'язані з кадрами державних службовців як головної дійової 

особи модернізації державної влади. 

Проводячи організаційно-кадрові комунікації, менеджер з персоналу (  

управління по роботі з кадрами органу державної влажди) повинний вирішити 

важливе питання, чи володіє установа достатнім людським ресурсом 

функціонування і зміни, чи спроможна персонал працювати достатньо 

ефективно і відповідно до обраних пріорітетів.  Для цього необхідно оцінити 
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фактичний склад персоналу, а також особливості самого персоналу, наявність 

професійно важливих якостей і характеристик.  Оцінка кадрового складу 

повинна включати:  

1) оцінку укомплектованості кадрового складу в цілому і по рівнях 

управління, включаючи оцінку заможності персоналом технологічного 

процесу;  

2) оцінку відповідності рівня підготовленості персоналу вимогам 

діяльності;  

3) аналіз структури кадрового складу відповідно до вимог технології і 

класифікатором посад;  

4) аналіз структури кадрового складу по соціально-демографічних 

характеристиках;   

5) оцінку плинності кадрів.  

Ефективність управління великою мірою залежить від низки чинників – 

таких, зокрема, як інформаційне забезпечення, креативний потенціал, фахова 

компетентність персоналу, його здатність до розвитку тощо. Ці обставини 

вимагають від службовців не лише постійного підвищення рівня знань, а й 

повнішого й точнішого врахування особистісних, індивідуальних особливостей 

і закономірностей їхніх взаємовідносин, взаємодії у колективах, вміння 

працювати з різними політичними силами, всіма верствами населення. Саме 

тому зростання ролі службовця в управлінні, розвиток його особистісного 

потенціалу – одна з головних складових стратегічного напряму розвитку 

державної служби в ХХІ столітті. 

Як зазначає В. Кривобок, у сучасних умовах розвитку української 

держави назріла проблема збільшення інвестицій у людський чинник. 

Основними причинами, які спонукають державу вкладати кошти в 

розвиток персоналу, є: 

– динамізм та інтернаціоналізація господарської діяльності; 

– удосконалення технологій і у виробництві, і в офісах, що істотно 

підвищує вимоги до персоналу; 
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– необхідність випереджувального підвищення кваліфікації службовців 

порівняно з наростаючим ускладненням їхньої діяльності; 

– необхідність високого рівня творчого мислення та сприйняття ситуацій, 

що виходять за рамки повсякденної діяльності фахівців і керівників.  

Сучасний розвиток системи управління кадрами залежить від двох 

обставин: процесу втілення в життя державної кадрової політики та постійного 

вдосконалення самого інституту державної служби в Україні, який пройшов 

перший, найважливіший етап свого становлення. 

Для забезпечення проведення комплексних реформ у різних сферах 

державної політики потрібна дієва система державного управління та 

професійні, доброчесні, етичні державні службовці. Для розбудови країни, 

потрібна професійна державна служба, що є основою державного управління. 

Пріоритети реформування державної служби: 

 прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація 

Закону України “Про державну службу”; 

 формування висококваліфікованої, компетентної групи фахівців з 

питань реформ; 

 визначення оптимальної кількості державних службовців з 

урахуванням функцій та організаційної структури державних органів, 

оптимізація чисельності працівників органів державної влади; 

 реформування системи оплати праці державних службовців з метою 

підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності 

державних фінансів; утворення служб управління персоналом у міністерствах 

та інших центральних органах виконавчої влади; 

 утворення інтегрованої інформаційної системи управління 

людськими ресурсами на державній службі; 

 реформування системи професійного навчання державних 

службовців; 
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 підвищення рівня інституційної спроможності НАДС для 

забезпечення ефективної реалізації Закону України “Про державну службу” та 

повноцінного реформування державної служби. 

Управління кадрами - це багатогранний і складний процес, який має свої 

специфічні особливості та будується на докорінних теоретичних положеннях, 

принципах роботи з кадрами. 

Як свідчить законодавча база щодо реформування державної служби, в 

Україні розкриваються великі, реальні перспективи роботи з кадрами щодо їх 

формування, професійного становлення та розвитку. 

На даний час багато державних службовців не обізнані із сучасними 

методами з управління, соціальної психології, конфліктології, з теорією та 

практикою менеджменту, часто не володіють основами економіки і права, без 

чого сьогодні неможлива успішна управлінська діяльність. Однією з причин 

недосконалої роботи апарату органів державної влади є також відсутність 

загальних принципів діяльності, єдиного порядку їх функціонування. Це 

стосується апарату органів усіх гілок влади і всіх його рівнів. Йдеться про 

загальні принципи, оскільки без об'єднання зусиль всієї державної влади 

неможливо вирішувати державні проблеми. Визначеність у цьому питанні дасть 

змогу не тільки запобігти дублюванню функцій органів державної влади, а й 

створити оптимальну систему цих органів з урахуванням змін, що відбуваються 

у суспільстві. Такий підхід надасть можливість визначити правовий статус 

державних службовців, виходячи з конкретних напрямів діяльності органів 

влади, а також відпрацювати вимоги та кваліфікаційні характеристики щодо 

посад державних службовців.  

Таким чином, формування організаційних засад діяльності державного 

апарату, правове закріплення посад, органів, організаційних структур є 

надзвичайно важливим і актуальним завданням. Для його розв'язання слід 

вибудувати чітку систему, яка передбачала б:  

- високу мотивацію і захищеність державних службовців з метою 

залучення до державної служби високопрофесійних спеціалістів;  
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- максимально об'єктивний і гласний відбір, прийом та просування кадрів 

на основі їх ділових та професійних якостей;  

- належне матеріально-технічне та технологічне забезпечення виконання 

державними службовцями їх функцій;  

- систематичне професійне навчання і підвищення кваліфікації державних 

службовців. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Результати проведеного дослідження та їх узагальнення дозволяють 

зробити ряд висновків, сформулювати ряд основних пропозицій та 

рекомендацій. 

Виконане дослідження дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Поширення корпоративних форм управління, підвищення вимог до 

діяльності державних установ та організацій з боку держави, громадськості, 

підприємницьких структур, диверсифікація діяльності державних організацій, 

обумовлює необхідність підвищення професіоналізму їх керівників та 

менеджерів. Процес управління кадрами органу державної влади  відповідно до 

функцій менеджменту, використовуючи ефективні комунікації, що на дай час 

при реформуванні державної служби в Україні є актуальним і потребує 

подальшого дослідження та розвитку. 

2. Комунікативний менеджмент впливає на удосконалення діяльності 

апарату управління та передбачає комплекс заходів: уточнення їх функцій; 

зміну методів і форм управління, зокрема звуження сфери оперативного 

втручання вищестоящих суб’єктів у діяльність підпорядкованих органів; 

оптимізацію структур; упровадження науково обґрунтованих штатних 

нормативів; упорядкування управлінських процедур; підвищення 

продуктивності праці. Це дозволяє створити найбільш сприятливі умови для 

ефективної праці. 

3. Виходячи з інтересів суспільства, інтересів держави і державного 

органу, необхідно змінити роль кадрових служб державних органів, створивши 

на їх основі повноцінну службу управління персоналом. Використовуючи 

досвід зарубіжних країн у організації кар’єрного процесу, доцільно чітко 

розмежувати функції керівників державних установ і кадрових органів. 

Необхідно також створити систему суспільного контролю за використанням 

професійного досвіду державних службовців, яка б забезпечила прозорість 
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процедур заміщення державних посад та механізм захисту суспільства від 

непрофесіоналізму. 

4. В рамках виконання заходів Програми розвитку державної служби 

передбачається запровадження оцінювання персоналу при доборі, призначені 

для просування державних службовців на основі компетентності.  

Компетентність - це вимірювання вміння, здатність, знання або поведінкова 

характеристика, необхідна для успішного виконання певної роботи. Сукупність 

таких характеристик, необхідних для роботи на конкретній посаді ( у групі 

посад), називають профілем компетентності. Компетентність-головна цінність, 

на якій базується сучасне управління персоналом на державній службі в 

розвинутих країнах. 

5. Поєднання певних компетентностей у профілі компетентності та 

застосування такого профілю як основи для кваліфікаційних вимог при відборі 

на певну посаду забезпечує найбільш повну відповідність індивідуальних 

здібностей та досвіду кандидата потребам органу відповідно до цілей його 

діяльності. Іншими словами, цей інструмент дозволяє вирішувати кадрові 

питання таким чином, що керівництво органу може бути впевненим у тому, що 

працівник, якого було відібрано на основі його відповідності профілю 

компетентності для посади, буде відповідати своїй посаді та виконувати свої 

професійні обов’язки на належному рівні, не потребуючи невідкладного 

додаткового навчання або тривалої адаптації. 

6. Формування організаційних засад діяльності державного апарату, 

правове закріплення посад, органів, організаційних структур є надзвичайно 

важливим і актуальним завданням. Для його розв'язання слід вибудувати чітку 

систему, яка передбачала б: високу мотивацію і захищеність державних 

службовців з метою залучення до державної служби високопрофесійних 

спеціалістів; максимально об'єктивний і гласний відбір, прийом та просування 

кадрів на основі їх ділових та професійних якостей; належне матеріально-

технічне та технологічне забезпечення виконання державними службовцями їх 
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функцій; систематичне професійне навчання і підвищення кваліфікації 

державних службовців. 
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