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АНОТАЦІЯ 
 

Кваліфікаційної роботи  

 

Роменського Олега Вікторовича 

 

тема: «Управління керівним персоналом у сфері державної служби України» 

 

Ключові слова: управління персоналом, керівні кадри, державна служба, 

кар’єра, планування. 

Об’єкт дослідження - суспільні відносини, які складаються в процесі 

управління керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Предмет дослідження − теоретичні засади та шляхи вдосконалення 

управління керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Мета роботи - розгляд теоретичних засад, комплексний аналіз основних 

проблем та визначення шляхів удосконалення управління керівним персоналом 

у сфері державної служби. 

У вступі до кваліфікаційної роботи обґрунтовано актуальність теми, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, описано наукові результати. 

У кваліфікаційній роботі виконано такі завдання: визначено зміст 

управління керівним персоналом у сфері державної служби, розглянуто 

складові системи управління керівним персоналом державної служби України, 

досліджено організаційну структуру та функції системи управління керівним 

персоналом державної служби, узагальнено поняття добору керівного 

персоналу, досліджено планування і розвиток професійної кар’єри керівного 

персоналу у сфері державної служби, а також професійне навчання керівного 

персоналу у сфері державної служби, запропоновано напрямки вдосконалення 

управління керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

можуть бути використані у практиці управління керівним персоналом у сфері 

державної служби. 

Рік виконання кваліфікаційної роботи – 2021 р.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. Проблеми управління керівним персоналом у сфері 

державної служби України пов'язані, перш за все, з відсутністю чіткого 

розподілу політичних та адміністративних посад, системи відкритого 

конкурсного відбору державних службовців найвищої ланки, управління 

кар'єрним ростом, ротації, безперервного професійного навчання, єдиних 

критеріїв оцінювання та стимулювання, нормативного регулювання вимог 

професійної етики керівних кадрів. Вони є також наслідком тієї кадрової 

ситуації, що склалась на сьогодні в Україні, яка характеризується низьким 

професіоналізмом, відсутністю спеціальної управлінської підготовки, 

невідповідністю фахової підготовки профілю діяльності, бюрократизмом, 

байдужістю і корумпованістю керівних кадрів. Як наслідок, усе це призводить 

до нераціонального, мало результативного й неефективного управління на 

державному, регіональному та місцевому рівнях. 

Комплексне розв'язання проблем, що мають місце в управлінні керівним 

персоналом у сфері державної служби, дасть можливість здійснити подальшу 

розбудову інституту державної служби в напрямі її адаптації до стандартів 

Європейського Союзу, підвищити ефективність виконання органами 

виконавчої влади завдань держави, створити ефективну систему державного 

управління, яка б відповідала стандартам демократичної, правової держави з 

соціально-орієнтованою ринковою економікою. Значною мірою це залежить від 

керівного кадрового потенціалу державної служби і потребує прискореного 

формування та розвитку управлінської еліти, залучення на всіх рівнях до 

системи державного управління керівних кадрів нової генерації: професійно 

підготовлених, компетентних, патріотично налаштованих, чесних, порядних, 

відповідальних, енергійних та ініціативних. У зв'язку з цим особливого 

значення набуває проблема управління керівним персоналом у сфері державної 

служби. 
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Актуальність даного наукового дослідження полягає в тому, що воно 

дозволяє на основі системного аналізу управління керівним персоналом у сфері 

державної служби розкрити шляхи його вдосконалення. Вибір теми 

дослідження визначається об’єктивною необхідністю реформування системи 

державної служби і нагальною потребою розвитку форм, методів і технологій 

управління керівним персоналом у сфері державної служби. 

Вагомий внесок у дослідження проблем державного управління, 

державної служби, управління персоналом зробили відомі вітчизняні й 

зарубіжні вчені: В.Б. Авер'янов, Г. В. Атаманчук, В.Д. Бакуменко, 

М.М. Білинська, Ю.П. Битяк, О.А. Воронько, М.В. Гаман, В.В. Голубь, 

С.Д. Дубенко, В.М. Князєв, В.І. Луговий, Т.В. Мотренко, Н. Р. Нижник, О. Ю. 

Оболенський, В. М. Олуйко, Я.Ф. Радиш, С. М. Серьогін, Ю.П. Шаров та ін. 

Напрацьовані ними теоретичні положення щодо розвитку державного 

управління, реформування, організації та функціонування державної служби, 

розробки концептуальних засад сучасної державної кадрової політики можуть 

бути екстрапольовані на процеси управління керівним персоналом у сфері 

державної служби України. 

Разом з тим аналіз сучасної наукової літератури з проблем державного 

управління засвідчив, що проблема управління керівним персоналом у сфері 

державної служби на сьогодні залишається мало дослідженою. Теоретико-

методологічні засади управління керівним персоналом у сфері державної 

служби розглядаються епізодично, без системного, комплексного підходу, 

науково обґрунтованих висновків, пропозицій і рекомендацій. 

Все вище зазначене обумовлює актуальність даного дослідження. Вибір 

теми дослідження визначається об'єктивною необхідністю реформування 

системи державної служби і нагальною потребою розвитку форм, методів і 

технологій управління керівним персоналом у сфері державної служби.  

Метою дослідження є розгляд теоретичних засад, комплексний аналіз 

основних проблем та визначення шляхів удосконалення управління керівним 

персоналом у сфері державної служби. 
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Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: 

- розглянути теоретичні засади управління керівним персоналом у сфері 

державної служби у контексті адаптації державної служби до стандартів 

Європейського Союзу; 

- визначити сутність управління керівним персоналом у сфері державної 

служби;  

- розкрити цілі, принципи, методи, організаційну структуру та функції 

системи управління керівним персоналом у сфері державної служби як 

складової системи управління персоналом державної служби; 

- здійснити кількісний та якісний аналіз керівного кадрового потенціалу 

як важливої складової системи державної служби з метою його подальшого 

розвитку і вдосконалення; 

- визначити сучасні вимоги до керівного персоналу у сфері державної 

служби; 

- сформулювати конкретні рекомендації та напрями вдосконалення 

управління керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Об'єкт дослідження − суспільні відносини, які складаються в процесі 

управління керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Предмет дослідження − теоретичні засади та шляхи вдосконалення 

управління керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: 

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

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі 

визначені концептуальні підходи управління керівним персоналом у сфері 

державної служби України. Зокрема, основні положення наукової новизни 

одержаних результатів полягають в тому, що: 

удосконалено: 

- дослідження історичного досвіду, особливостей сучасного стану й 

тенденцій розвитку управління персоналом державної служби в цілому і 

керівного персоналу у сфері державної служби зокрема, категоріальний аналіз 
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проблеми у літературі, що дало змогу визначити поняття “керівний персонал у 

сфері державної служби” як сукупність усіх керівних кадрів, що працюють у 

сфері державної служби; 

дістали подальшого розвитку: 

- розробка пропозицій, про те що керівний персонал у сфері 

державної служби є головною складовою державної служби, а тому доцільно 

внести зміни до Закону України “Про державну службу”, доповнивши його 

окремим розділом, в якому передбачити соціальний та правовий статус 

керівника у сфері державної служби, виписати процедури призначення на 

керівні посади, проходження керівником кар'єри, соціальні, правові та 

матеріальні гарантії. 

Апробація результатів. Дослідження пов’язано з науково-дослідною 

роботою кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту 

Національного університету цивільного захисту України. Результати 

дослідження були оприлюднені на науково-практичній конференції та на 

засіданнях кафедри. 

У першому розділі визначено зміст управління керівним персоналом у 

сфері державної служби, розглянуто складові системи управління керівним 

персоналом державної служби України, досліджено організаційну структуру та 

функції системи управління керівним персоналом державної служби. 

У другому розділі узагальнено поняття добору керівного персоналу, 

досліджено планування і розвиток професійної кар’єри керівного персоналу у 

сфері державної служби, а також професійне навчання керівного персоналу у 

сфері державної служби. 

У третьому розділі запропоновано напрямки вдосконалення управління 

керівним персоналом у сфері державної служби України. 

Практичне значення результатів роботи полягає у тому, що вони можуть 

бути використані у практиці управління керівним персоналом у сфері 

державної служби. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИМ 

ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

 

 

1.1. Зміст управління керівним персоналом у сфері державної 

служби 

 

На новому етапі державотворення вдосконалення управління керівним 

персоналом у сфері державної служби стає надзвичайно важливим 

інструментом підвищення ефективності державної служби України, її 

наближення до стандартів Європейського Союзу, оскільки на керівних посадах 

у сфері державної служби за станом на 1 січня 2018 р. працювало 66 265 осіб, 

або 25,8 % від загальної кількості державних службовців України [28]. Від того, 

як організовується управління керівним персоналом у сфері державної служби, 

залежить авторитет держави, суспільства загалом. У більшості наукових 

досліджень і публікацій з проблем державної служби зустрічається поняття 

“управління персоналом” [69-73]. Проблема ж управління керівним персоналом 

до цього часу практично не розроблялась. 

Поняття “кадри” розглядається яку широкому, так і у вузькому розумінні 

цього слова. У широкому розумінні це поняття визначається як похідне від 

французького слова cadre – “особовий склад” [62], як основний склад 

кваліфікованих працівників якої-небудь організації, установи тощо або як 

соціально-економічна категорія, що визначає постійний (штатний) склад 

працівників, тобто працездатних громадян, які перебувають у трудових 

відносинах з державними й іншими підприємствами, організаціями, 

установами. Звичайно під кадрами розуміють кваліфікованих працівників, які 

пройшли попередню професійну підготовку і мають спеціальну освіту, навички 

і досвід роботи в обраній сфері діяльності. Найважливішою характеристикою 

кадрів є їх професіоналізм та якісний склад, поліпшення якого визначається 



12 

підвищенням рівня освіти, загальної культури, досвіду і професійним 

розвитком працівників [42]. У вузькому розумінні “кадри” – це керівні 

працівники, кадри апарату, які мають виконувати функції управління [72]. 

Стосовно державної служби під кадрами розуміються, перш за все, особи, які 

займають державні посади, причому не лише керівні [59]. Поняття “кадри 

державної служби” – це основний склад апарату державного управління, до 

якого входять і керівні працівники, що виконують функції управління. Кадри 

державної служби можна поділити на керівні кадри та кадри спеціалістів. 

Особлива, ключова роль у здійсненні процесів, пов'язаних з кадровим 

забезпеченням державної служби, належить керівникам. Керівник – це особа, 

наділена повноваженнями приймати рішення, здійснювати загальне 

керівництво, це той, хто керує ким-небудь, чим-небудь, очолює щось [41]. 

Словник “Персонал” визначає поняття “керівник” як особу, наділену 

повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати організацію їх 

виконання [42]. У даному визначенні керівники залежно від обсягу і масштабу 

управління поділяються на лінійних і функціональних. Лінійні керівники через 

апарат управління координують діяльність тих працівників, які знаходяться в їх 

безпосередньому підпорядкуванні, керівників нижчої ланки, приймають 

рішення, які стосуються стратегії розвитку організацій, здійснюють оперативне 

управління діяльністю відповідної системи загалом. Функціональні керівники – 

це начальники спеціалізованих служб, відділів, управлінь та інших структурних 

підрозділів усіх рівнів відповідної системи управління, їх обов'язком є 

підготовка специфічних рекомендацій лінійним керівникам для прийняття 

ними тих чи інших рішень. Функціональний керівник одночасно є й лінійним 

щодо очолюваного ним спеціального підрозділу [3]. Таким чином, лінійні 

керівники відповідають за прийняття всіх управлінських рішень, а 

функціональні керівники реалізують окремі функції управління. Крім того, 

прийнято виокремлювати керівників вищого рівня управління, середнього і 

нижчого рівнів, а також поділяти управлінський персонал на керівників і 

спеціалістів. Принципова відмінність керівників від спеціалістів полягає в 
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юридичному праві прийняття рішення і наявності в них підлеглих працівників 

[1; 72]. 

Керівник є головною ланкою в системі управління персоналом державної 

служби. Праця керівника у сфері державної служби має комплексний, 

багатофункціональний характер, оскільки саме поєднання волі і дій керівника 

забезпечує злагодженість і ритмічність у роботі різних за освітою, підготовкою, 

досвідом і особистісними якостями державних службовців. 

“Керівництво” – це, по-перше, управління, яке характеризується певними 

функціональними пріоритетами, по-друге, це функція управління в складі 

головних функцій, що розкриває зміст управління [42]. 

У такому разі керівництво як управління діяльністю інших − це, з одного 

боку, мистецтво, прояв природних якостей, організаторського таланту людини, 

його здатності передбачати розвиток певної ситуації і своєчасно приймати 

правильні рішення, організовувати спільну працю підлеглих, мобілізовувати їх 

на вирішення поставлених завдань. З іншого боку, керівництво як управління - 

це наука. Якщо управління являє собою процес переходу системи з одного 

стану в інший шляхом цілеспрямованого впливу на об'єкт управління з метою 

зміни його стану, то керівництво є провідною, спрямовуючою, організуючою і 

регулюючою управлінською діяльністю керівника як суб'єкта управління щодо 

впливу на персонал. Таким чином, терміни “управління” і “керівництво” досить 

близькі по суті і відрізняються тільки функціональним рівнем. Поняття 

“управління” ширше за поняття “керівництво”, тобто керівництво можна 

розглядати як складову частину, елемент управління [18]. 

Разом з цим керівництво – це не лише наука і мистецтво, але й велике 

поле предметної практичної діяльності. Наукові управлінські знання і наявні 

організаторські здібності самі по собі не варті нічого, якщо не вміти їх 

ефективно використовувати на практиці, адже вміле, грамотне керівництво – це 

мистецтво впровадження керівником на практиці законів і закономірностей 

науки управління, принципів, функцій і методів управлінського процесу для 

досягнення очолюваним колективом поставлених цілей і завдань. Такий підхід 
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до поняття керівництва визначає й основні напрями його вдосконалення: 

покращення добору керівників; підвищення ефективності використання 

керівних кадрів шляхом управління їх рухом, просуванням (розстановка, 

ротація, висунення на вищі керівні посади, звільнення тощо); створення і 

вдосконалення інфраструктури діяльності керівників; розвиток системи 

безперервної професійної освіти керівних кадрів. 

Управлінські знання керівників у сфері державної служби мають бути 

комплексними, охоплювати всю багатогранність закономірностей 

функціонування об'єктів і суб'єктів управління, зв'язків між ними, характер 

вирішуваних завдань і умови їх вирішення. Виходячи з цього і підхід до 

управління персоналом державної служби в цілому і керівним, зокрема, має 

бути комплексним. В Україні, на відміну від інших демократичних, 

високорозвинених країн світу, до останнього часу самі терміни "персонал", 

“управління персоналом”, “управління керівним персоналом” практично не 

вживалися, хоча система управління кожною організацією мала функціональну 

підсистему управління кадрами та соціальним розвитком колективу. Сьогодні 

вирішенню кадрових питань приділяється все більше уваги. 

Під "персоналом державної служби" розуміється весь особовий склад 

працюючих у державному апараті, постійних і тимчасових спеціалістів, тобто 

державних службовців, а також робітників і службовців, які технічно 

обслуговують їх діяльність [17]. 

З урахуванням цього, на думку автора, термін “керівний персонал у сфері 

державної служби” можна визначити як сукупність усіх керівних кадрів, що 

працюють у сфері державної служби, мають певні якісні характеристики, 

виконують покладені на них завдання організовувати, координувати і 

контролювати роботу підлеглих, наділені повноваженнями приймати 

управлінські рішення і здійснювати організацію їх виконання. 

Пропонується класифікацію керівного персоналу у сфері державної 

служби розглядати через такі критерії, як категорія, посада та рівень управління 

в соціальній, організаційній, функціональній, рольовій і штатній структурі. Ця 
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класифікація пропонується в такому вигляді (рис. 1.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Структура керівного персоналу у сфері державної служби 

 

Класифікація керівного персоналу передбачає виділення різних критеріїв: 

за категоріями, статтю, віком, професійно-кваліфікаційними характеристиками 

та ін. При цьому можна враховувати кількісні і якісні показники. Кожна із 

кваліфікаційних характеристик того чи іншого керівника дає інформацію про 

прийняття управлінських рішень, але не дає відповіді на питання, чи в змозі 

даний керівник мобілізувати свій колектив на виконання поставлених перед 

ним завдань [40]. 

Якщо характеризувати персонал як об'єкт управління, то можна виділити 

такі його характеристики: 1) фізіологічні (здоров'я, працездатність, 

витривалість, стать); 2) психологічні (комунікабельність, таланти, захоплення, 

стиль мислення); 3) соціокультурні, які, у свою чергу, поділяються на 

особистісні (світогляд, ініціативність, дисциплінованість, мотивація) та 

професійно-ділові (освіта, знання, навички, кваліфікація). 

Фізіологічні характеристики визначають здатність керівного персоналу 

до роботи в заданих умовах, режим роботи з ненормованим робочим часом і 
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мають бути враховані під час доборі кадрів на ту чи іншу керівну посаду та їх 

розстановки. 

Психологічні характеристики формують основу здатності керівника до 

продуктивної життєдіяльності та управління кадрами їх важливо враховувати 

під час реалізації таких напрямів роботи з керівним персоналом, як відбір у 

кадровий резерв, стиль управління, розстановка кадрів, оскільки вони 

дозволяють спрогнозувати можливість роботи керівника в тому чи іншому 

колективі та швидкість його адаптації в новому колективі. 

Соціокультурні характеристики дають у своїй сукупності уявлення про 

професійно-ділові і особистісні можливості керівника, дозволяють визначитися 

із необхідністю впровадження керівником у конкретній ситуації того чи іншого 

стилю управління, необхідністю жорсткого контролю за поточною діяльністю 

персоналу і т. п. [40]. 

Серед керівного персоналу у сфері державної служби можна виділити три 

групи керівників залежно від того місця, яке вони займають в ієрархії 

управління. Вищий рівень (top executive) – це група вищих керівних кадрів. До 

неї можна віднести тих посадових осіб, які займають найвищі керівні посади в 

органах державної влади і належать до службовців А категорії посад. Вони 

призначаються на посаду Президентом України або Кабінетом Міністрів 

України. Середній рівень керівного персоналу у сфері державної служби 

(middle managers) – це керівники, які мають Б категорію посад державної 

служби. Вони призначаються на посаду Президентом України, Кабінетом 

Міністрів України за поданням Головного управління державної служби 

України, керівником органу державної влади самостійно або за погодженням з 

Кабінетом Міністрів України, Головним управлінням державної служби 

України та керівником органу державної влади вищого рівня. Нижчий рівень 

(low managers) – це керівники у сфері державної служби, які виконують 

управлінські функції, але не мають у своєму підпорядкуванні керівників.  

Визначаючи місце і роль управління керівним персоналом у кадровому 

забезпеченні державної служби, слід зазначити, що управління керівним 
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персоналом є частиною, компонентом системи управління персоналом 

державної служби, яка є, у свою чергу, комплексом взаємодіючих елементів 

(об'єктів і суб'єктів, процесів і відносин), що формують якісно визначену певну 

організаційну цілісність. Систему управління персоналом, з одного боку, можна 

розглядати як самостійно функціонуючу і певним чином організовану 

підсистему, в якій взаємодіють власні суб'єкти і об'єкти управління, 

складаються власні управлінські відносини, визначаються і реалізуються 

конкретні завдання з формування і раціонального використання кадрового 

потенціалу державного апарату. 3 іншого боку, система управління 

персоналом, будучи компонентом управління всією державною службою, 

взаємодіє з навколишнім середовищем, ураховує і задовольняє її потреби і 

інтереси. 

Управління керівним персоналом у сфері державної служби (англ. - top 

personnel management) виступає як цілеспрямований, регулюючий вплив, що 

реалізується у взаємозв'язках між суб'єктом (керівником органу державної 

влади) і об'єктом (персоналом органу державної влади) і здійснюється 

безпосередньо суб'єктом державного управління. При цьому слід ураховувати 

те, що керівник у сфері державної служби може бути як суб'єктом, так І 

об'єктом державного управління. 

Унаслідок багатогранності управління керівним персоналом у сфері 

державної служби воно містить такі системні характеристики: 

− технологічну, яка передбачає необхідність урахування новітніх 

кадрових технологій; 

− правову, яка включає питання, пов'язані з виконанням законодавчо-

нормативних актів, що регулюють сферу державної служби і законодавства про 

працю; 

− організаційно-економічну, що дозволяє забезпечити ефективне 

планування керівного кадрового потенціал 

− раціональне використання керівником свого робочого часу, мотивацію, 

моральне і матеріальне стимулювання керівного персоналу; 
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− соціально-психологічну, яка дозволяє впроваджувати в практику 

діяльності керівника різноманітні соціологічні і психологічні процедури, 

вирішувати питання соціально-психологічного забезпечення управління 

персоналом; 

− науково-педагогічну, що вирішує проблеми, пов'язані з професійним 

навчанням, здобуттям наукового ступеня, ученого звання і вихованням 

керівного персоналу у сфері державної служби. 

Управління персоналом і в т. ч. керівним, як частково вже було зазначено 

вище, пройшло такі етапи розвитку: 

− адміністрація персоналу (способи ефективного використання щоденних 

технічних операцій: документація, облік, контроль); 

− класичний “чистий” персонал-менеджмент (удосконалення 

організаційної ефективності через чіткий розподіл і взаємодію обов'язків між 

лінійними і персонал-менеджерами); 

− стратегічне управління людськими ресурсами (раціональне, ефективне 

й мотиваційне використання всього потенціалу людських ресурсів для 

досягнення організаційної мети) [45]. 

Ретроспективний аналіз історії розвитку теорії управління персоналом 

дає можливість виокремити такі етапи: 

1) 1900-1920 pp. – зародження менеджменту (школа наукової організації 

праці Ф. Тейлора); 

2) 1920-1940 pp. – виокремлення менеджменту як науки (А. Файоль, 

адміністративна школа управління): провідні принципи, чітка регламентація, 

розподіл роботи і сувора дисципліна; 

3) 1940-1960 pp. – теорія людських відносин (А. Маслоу, школа людських 

відносин), менеджмент з гуманістично-психологічним нахилом (провідний 

принцип: посилення ініціативи, активності людей); 

4) 1960-1970 pp. – комп'ютеризація системи управління; 

5) 1970-1980 pp. – ситуативний менеджмент (провідний принцип - 

гнучкість методів ї форм управління) – школа науки управління; 
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6) 1980-2000 pp. – управління в тісному зв'язку з ринком [48]. 

Розглядаючи управління персоналом як вид діяльності, група авторів на 

чолі з О.І. Турчиновим виділяють такі етапи управління персоналом: 

фізіократичний, раціоналістичний, технократичний, гуманістичний. 

Фізіократичний етап – це історично перший і найдовший етап розвитку 

управління персоналом, для якого характерним є ставлення до людини як до 

власника фізичної сили, орієнтація на виявлені природні можливості. 

Раціоналістичний (прагматичний) етап характеризується підходом до 

людини як до важливого економічного ресурсу, фактору виробництва. У центрі 

уваги практики управління персоналом знаходяться здібності і дії людини, які 

дозволяють мінімізувати витрати часу, енергії, ресурсів, раціоналізувати дії 

людини. 

Технократичний етап розвитку управління персоналом, невіддільний від 

панування трудових функцій, які вимагають від людини великих знань у сфері 

техніки і технологій, упровадження інформаційних систем, у тому числі в 

управлінні організацією, припадає на другу половину XX ст., коли створюється 

необхідна наукова, інформаційна, організаційна, освітня, консультаційна 

інфраструктура управління персоналом як вершина професійної діяльності. 

Гуманістичний етап розвитку управління персоналом характеризується 

уявленням про людину, перш за все, про його професійні можливості, як про 

найважливішу цінність суспільства, організації [71]. 

Деякі науковці вважають, що дослідження й набутий практичний досвід 

дозволяють сформулювати чотири найважливіші концепції управління 

персоналом, які по-різному аналізують місце і роль людини в організації: 

1) використання трудових ресурсів − з кінця XIX ст. до 60-х років XX ст. 

Замість людини в організації розглядалась лише її функція - праця, вимірювана 

витратами робочого часу і заробітною платою. Ця концепція на Заході знайшла 

відображення в тейлоризмі; 

2) управління персоналом. Ця концепція почала розвиватися 30-х рр- і 

ґрунтувалася на теорії бюрократичних організацій, коли людина розглядалась 
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через її формальну роль - посаду, а управління здійснювалось через 

адміністративні механізми (принципи, методи, повноваження, функції); 

3) управління людськими ресурсами. Людина стала розглядатися не з 

позиції посади (елемента структури), а як ресурс, що не поновлюється як 

елемент соціальної організації і вимагає єдності трьох основних компонентів 

(трудової функції, соціальних відносин, стану працівника); 

4) управління людиною. Відповідно до цієї концепції людина – головний 

суб'єкт організації і особливий об'єкт управління, яка не може розглядатися як 

“ресурс”. З урахуванням побажань і здібностей людини мають будуватися 

стратегія і структура організації. Засновниками даної концепції вважаються 

лідери японського менеджменту К.Мацусіта та А. Моріта [69; 72]. 

В. Щокін, ототожнюючи управління персоналом і управління людськими 

ресурсами, досить лаконічно і стисло дає таку дефініцію: “Управління 

персоналом (людськими ресурсами) – це здійснення всіх функцій менеджменту, 

пов'язаних з плануванням, набором, відбором, розвитком, використанням, 

винагородою, збільшенням потенціалу людських ресурсів” [73]. 

Проте управління людськими ресурсами можна розглядати і як частину 

стратегії організації, що включає цілеспрямоване комплексне забезпечення її 

функціонування необхідним складом персоналу, а також створення 

сприятливих соціально-психологічних умов для його продуктивної діяльності. 

Ефективне досягнення цілей організації та інтересів персоналу забезпечується 

при цьому за рахунок максимальної самовіддачі професійних, творчих, 

інтелектуальних і фізичних можливостей людини, створення комфортного 

соціального середовища. З такої позиції управління людськими ресурсами 

правомірно розглядати як синонім поняття “управління персоналом”, хоча ці 

поняття не є тотожними, а управління людськими ресурсами в організації 

ширше за змістом діяльності порівняно з управлінням персоналом [71]. 

Автор поділяє дану думку і в процесі свого дослідження проблеми 

управління керівним персоналом у сфері державної служби враховує 

можливість використання цих двох понять як синонімів. Разом з тим, на думку 
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автора, настав час у сфері державної служби здійснити перехід від роботи з 

керівними кадрами не лише до управління керівним персоналом, а й до системи 

управління людськими ресурсами. 

Такий підхід породжує зміни як у характері сучасної кадрової політики, 

роблячи її більш активною і цілеспрямованою, так і в управлінській культурі 

посадовців, адже зрозуміло, що керівник-менеджер, досконало володіючи 

організаційною культурою, постійно займається поліпшенням системи 

управління з метою підвищення управління людськими ресурсами. При цьому 

вміння керівника розуміти діалектику як об'єктивного, так і суб'єктивного 

початків у життєдіяльності системи управління в процесі аналізу проблемних 

ситуацій і прийняття рішень щодо них свідчить про його професіоналізм [20]. 

Таким чином, розвиток теорії і практики управління персоналом, 

управління персоналом державної служби і управління керівним персоналом у 

сфері державної служби має еволюційний характер і виникає з тих пір, як 

постала держава. Цей процес відзначається послідовною трансформацією 

системи роботи з керівними кадрами державної служби в систему управління 

керівним персоналом у сфері державної служби, а – в інтегровану систему 

управління людськими ресурсами. Управління керівним персоналом у сфері 

державної служби собою управлінський вплив органів державної влади, 

спрямований на пошук, відбір, добір, професійний розвиток, оцінку, мотивацію 

і стимулювання керівників у сфері державної служби з метою виконання 

поставлених перед організацією завдань. Саме тому управління керівним 

персоналом у сфері державної служби є однією з найбільш важливих сфер 

функціонування і розвитку органів державної влади, здатною суттєво 

підвищити ефективність їх діяльності. 

 

1.2. Складові системи управління керівним персоналом державної 

служби України 

 

Управління керівним персоналом у сфері державної служби являє собою 
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складний і багатогранний творчий процес, який залежить від створення 

ефективного і конструктивного механізму реалізації цілей, завдань, принципів і 

методів державного управління. 

Складність полягає в тому, що цілі й завдання за формами діяльності 

практично мало відрізняються одне від одного. Управління керівним 

персоналом у сфері державної служби має певні цілі. Перш за все, вони 

полягають у розкритті й використанні багатогранного особистого потенціалу 

керівника: освітнього, психологічного, фізіологічного, морального, творчого 

тощо.  

Головною метою управління керівним персоналом у сфері державної 

служби є забезпечення органів державної влади необхідним керівним 

персоналом, підтримка й розвиток на високому рівні його професійної 

кваліфікації, створення системи мотивації і необхідних умов для ефективної 

роботи керівників. Як свідчить досвід, цілі управління керівним персоналом у 

сфері державної служби є похідними від цілей, що стоять перед органами 

державної влади, і спрямовані на організацію ефективного використання 

потенціалу керівників, а їх досягнення сприяє забезпеченню органів державної 

влади керівниками в необхідних кількості і складі, з належними професійно-

діловими, морально-етичними і особистісними якостями. 

Схематично взаємозв'язок цілей управління керівним персоналом у сфері 

державної служби із загальними цілями, які стоять перед органами державної 

влади, можна подати в такий спосіб (рис. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема взаємозв’язку цілей управління керівним персоналом у 

сфері державної служби з цілями органів державної влади 
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Між цілями управління керівним персоналом у сфері державної служби і 

цілями органів державної влади існують як прямий, так і зворотний зв'язки. 

Сьогодні органи державної влади все більше уваги приділяють визначенню 

цілей, і в цьому процесі активну роль мають відігравати керівні кадри. 

Першочергову роль у досягненні цілі відіграють чітко сформульовані 

завдання, або основні напрями діяльності. Завдання являють собою відносно 

спеціалізовані види діяльності, що безпосередньо забезпечують здійснення 

цілей держави й органів державної влади в економічній, соціальній, політичній, 

духовній, науковій та інших сферах суспільного життя, в яких розподілені 

повноваження органів державної влади. Функції є вторинними, вони становлять 

зміст управлінської діяльності, являють собою відносно спеціалізовані види 

діяльності, що здійснюються відповідно до завдань, які виконує суб'єкт 

діяльності. 

Функції визначаються потребою певного суб'єкта в чому-небудь, 

належать виключно суб'єкту управління, а тому їх, як правило, називають 

функціями управління. Вони становлять зміст управлінської діяльності 

стосовно процесів, об'єктів управління і реалізуються шляхом планування, 

прогнозування, регулювання, координації, аналізу, контролю, мотивації 

виконання завдань суб'єктом діяльності. У різних випадках одні й ті самі види 

діяльності можуть виконувати і роль завдань, і роль функцій, залежно від місця 

цього виду діяльності в структурі управління, установленій суб'єктом 

управління для досягнення цілей. 

Керівний персонал, зайнятий у сфері державної служби, забезпечує 

виконання завдань і функцій органів державної влади. Саме тому у сфері 

державної служби питанням вироблення та реалізації принципів і методів 

управління надається важливе значення. 

Управління персоналом здійснюється на підставі основоположних 

принципів. Принципи у сфері управління персоналом – це основні, вихідні 

положення, що визначають головний зміст наукової і практичної діяльності в 

цій сфері, включаючи побудову системи управління персоналом, механізми її 
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функціонування, організаційну культуру [40].  

Принципи роботи з персоналом можна розподілити на загальні принципи 

і принципи організації роботи з персоналом. До загальних принципів він 

відносить такі: ефективність, прогресивність, перспективність, комплексність, 

оперативність, оптимальність, простота, науковість, ієрархічність, 

автономність, узгодженість, стійкість, багатоаспектність, плановість, 

винагорода, добір і розстановка, ефективна зайнятість, ротація, а до принципів 

організації роботи з персоналом - оптимальне співвідношення управлінської 

орієнтації, концентрація, спеціалізація, паралельність, адаптивність (гнучкість), 

наступність, неперервність, ритмічність, технологічна єдність, комфортність, 

колегіальність в управлінні [47]. 

Відомий російський учений О.І. Турчинов вказує на те, що від персоналу 

державної служби потрібно не лише інтуїтивне знання принципів, а й наукове 

уявлення про їх систему, класифікацію, механізм використання. Він також 

виділяє групи принципів, які умовно можна поділити на загальні і специфічні, 

що визначає їх особливу роль в управлінні персоналом органів державної 

влади. Серед загальних принципів управління персоналом він виділяє, перш за 

все, такі принципи: розподіл праці, дисципліна, професіоналізм і 

компетентність, узгодженість особистих і суспільних інтересів, справедливість 

й рівність, сталість складу персоналу, єдність персоналу, його адаптація до 

нових умов діяльності та ефективність роботи. Поряд із загальними 

принципами, на його думку, слід розглядати специфічні принципи управління 

персоналом, в яких відображається підхід до тієї частини персоналу, що 

становить ядро будь-якого органу державної влади, яким і є кадри державної 

служби. До принципів роботи з кадрами належать такі: добору кадрів, 

планування, ротації кадрів, конкурентності, стимулювання, виховання. 

Перераховані принципи значно доповнюють загальні правила та підходи до 

роботи з персоналом державної служби [71]. 

До загальних принципів роботи з керівним персоналом державної служби 

слід віднести принципи, відображені в табл. 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Загальні принципи роботи з керівним персоналом у сфері державної 

служби 

Назва принципу Зміст принципу 

1 2 
Науковість Розробка і реалізація заходів з управління керівним 

персоналом державної служби має базуватися на 

наукових результатах у галузі державного управління і з 

урахуванням постійних змін суспільного розвитку 

Комплексність Формування системи управління керівним персоналом у 

сфері державної служби повинно здійснюватись з 

урахуванням усіх чинників, які впливають на управління 

керівним персоналом, і  

охоплювати всі сфери (етапи) роботи з персоналом 

Системність Формування системи управління керівним персоналом 

має базуватись на узгодженій взаємодії між окремими 

ланками управління керівним персоналом і відносній 

самостійності різних ланок управління керівним 

персоналом, розподілі праці між керівниками, між 

керівниками і персоналом та використанні різноманітних 

джерел (або каналів) в управлінні персоналом 

(адміністративного, економічного, правового та ін.) 

Професіоналізм Керівний персонал повинен мати, відповідно до вимог 

посади, високий рівень знань, компетентність, необхідний 

рівень професійної підготовки, досвід, організаторські й 

керівні здібності, творчий підхід і здатність виконувати 

професійні завдання на високому рівні 

Ефективність Передбачає найбільш ефективну економічну організацію 

управління керівним персоналом, підвищення 

ефективності і результативності в діяльності керівників 

при зниженні витрат на управління 

Перспективність Формування системи управління керівним персоналом 

державної служби має здійснюватись з урахуванням 

перспективи розвитку тієї чи іншої організації у сфері 

державної служби 

Ієрархічність Відображає розподіл повноважень керівників, 

взаємовідносини керівника і підлеглих, цілей діяльності 

за рівнями управління, ієрархічну взаємодію між різними 

ланками управління на різних рівнях управління 

Плановість Управління керівним персоналом має здійснюватися на 

основі планування  роботи з персоналом, планового 

підходу до використання кадрів з максимальною 

ефективністю 

 

Поряд із загальними принципами управління керівним персоналом існує і 

низка специфічних принципів. До них слід віднести такі принципи (табл. 1.2). 
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Складовою ефективної діяльності системи управління керівним 

персоналом у сфері державної служби мають бути відшліфовані методи 

управління керівним персоналом у сфері державної служби. До методів 

управління персоналом у науковій літературі відносять такі: адміністративні, 

правові, економічні, соціально-психологічні і морально-етичні [1; 71].  

Таблиця 1.2 

Специфічні принципи організації роботи з керівним персоналом у сфері 

державної служби 

Назва принципу Зміст принципу 

Добір і розстановка кадрів Відповідність кваліфікації і здібностей керівників 

потребам, інтересам і завданням органів державної 

влади 

Ротація керівних кадрів Уміння виконувати функції інших керівників, 

планомірна зміна керівників по вертикалі і 

горизонталі 

Винагорода (стимулювання, 

мотивація) 

Відповідність оплати праці обсягу і складності 

виконуваних керівниками завдань, поєднання 

стимулів і відповідальності, використання 

мотиваційних чинників, що сприяють підвищенню 

ефективності діяльності керівників 

Формування і підготовка резерву 

керівних кадрів 

Добір кандидатів до кадрового резерву на 

конкурентній і конкурсній основі з урахуванням 

ступеня їх відповідності, підготовка на конкретну 

керівну посаду за індивідуальним планом роботи, 

оцінка за результатами роботи 

Наступність Поєднання роботи щодо оновлення кадрового 

потенціалу, омолодження керівних кадрів і 

використання досвідчених керівників, що дозволяє 

забезпечити наступність у діяльності керівного 

персоналу 

Конкурентність Передбачає як призначення на керівні посади за 

конкурсною системою відбору, так і створення 

необхідних умов для прояву творчих і 

організаторських здібностей під час виконання 

службових обов'язків 

Виховання Передбачає формування у керівних кадрів почуття 

патріотизму, відданості конституційному устрою 

держави й відповідальності за виконання 

прийнятих законодавчо-нормативних документів 

та службових обов'язків 

Оцінка й атестація керівного 

персоналу 

Визначення знань, умінь і навичок, необхідних для 

роботи на конкретній керівній посаді за 

допомогою визначених критеріїв, оцінка 

результатів діяльності 
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Наприклад, Т.Ю. Базаров і Б.Л. Єрьомін вважають, що відомі сьогодні 

методи управління персоналом можуть бути об'єднані в три підгрупи: 

− методи формування кадрового складу організації; 

− методи підтримки працездатності персоналу; 

− методи оптимізації кадрового потенціалу [72].  

Г.В. Щокін методи управління кадрами також підрозділяє на три основні 

групи: економічні, організаційно-розпорядчі і соціально- психологічні [73]. 

Ю.Г. Одегов класифікує методи управління персоналом організації за 

ознаками відповідно до певних критеріїв [40]. Відповідно до розроблених ним 

критеріїв класифікації методи управління керівним персоналом у сфері 

державної служби пропонується класифікувати в такий спосіб (табл. 1.3). 

Таблиця 1.3 

Класифікація методів управління керівним персоналом у сфері державної 

служби 

Критерії класифікації Склад методів за ознаками 

За змістом Планування, аналіз, діяльність з 

управління кадрами 

За характером впливу  Прямий, непрямий, безпосередній 

вплив 

За масштабом використання Загальні й специфічні 

За джерелом управлінської дії Централізований і децентралізований 

вплив 

За рівнем органу державної влади Центральний, регіональний,   

місцевий  рівні, рівень структурного 

підрозділу (управління, відділ) 

За терміном дії Довгострокові, середньострокові, 

оперативні 

За типом впливу Прямий вплив (указ, постанова, 

наказ, розпорядження, інструкція); 

вплив, що здійснюється шляхом 

постановки завдань 

За засобом здійснення впливу Одноосібні, колективні 

За організаційними особливостями 

впливу 

Профілактичні, попереджувальні, 

стимулюючі 

 

Але для того щоб діяла система методів управління керівним персоналом 
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у сфері державної служби, доцільно вищевикладене щодо методів управління 

керівним персоналом доповнити також такими методами (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Методи управління керівним персоналом у сфері державної 

служби 

 

Адміністративні методи – це методи, спрямовані на прийняття 

ефективних управлінських рішень, підтримку в керівного персоналу державної 

служби виконавської дисципліни, порядку, дисциплінарної та адміністративної 

відповідальності, за допомогою яких реалізуються різні адміністративні заходи 

впливу на керівний персонал і санкції щодо нього за невиконання 

встановленого порядку та які здійснюються на основі правових положень і 

норм. 

Організаційно-розпорядчі методи базуються на використанні 

встановлених організаційних зв'язків, кадрових рішень, резолюцій, наказів, 

розпоряджень, указівок, інструкцій, контролю за їх виконанням. 

Правові методи базуються на застосуванні норм права, визначених для 

державної служби, і є важливим інструментом формування у керівного 

персоналу державної служби правової свідомості, правової відповідальності й 

правової культури. Вони повинні постійно використовуватись у керівній 

діяльності, оскільки є імперативними (обов'язковими для виконання), 

диспозитивними (передбачають, що можна керівникові робити і що не можна), 

рекомендаційними (указують, як потрібно вести себе керівникові відповідно до 

норм права в тій чи іншій ситуації) і заохочувальними (сприяють заохоченню 

Адміністративні 
Методи управління керівним 

персоналом у сфері державної 

служби 

Організаційно-

розпорядчі 

Правові Економічні 

Морально-

етичні 

Соціально-

психологічні 
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керівників, що творчо керуються нормами права). 

Економічні методи стимулюють і посилюють мотивацію керівного 

персоналу, сприяють підвищенню його матеріальної зацікавленості, 

ефективності й результативності його роботи, передбачають зростання 

заробітної плати залежно від якості й складності виконуваної роботи, 

преміювання, надання різноманітних пільг і заохочень, що випливають із 

специфіки виконання керівниками своїх службових обов'язків, позитивно 

впливають на результат діяльності кожного керівника. 

Соціально-психологічні методи управління керівним персоналом являють 

собою конкретні засоби впливу на формування й розвиток керівника, його 

свідомість і поведінку, вони поділяються, у свою чергу, на соціальні (які 

використовуються для управління відносинами в колективах і між ними) та 

психологічні (що регулюють поведінку кожного керівника). Ці методи 

формують у керівного персоналу творче ставлення до виконання службових 

обов'язків, ініціативу, діловитість, організованість і створюють умови для 

розвитку особистості, сприяють поєднанню особистих і колективних інтересів 

за умови переваги інтересів держави й органів державної влади. 

Морально-етичні методи є засобом морального регулювання поведінки 

керівного персоналу, його відносин з підлеглими та вищестоящими 

керівниками. Ці методи передбачають відповідність моральним нормам, 

визначають поведінку керівника в тій чи іншій ситуації, за певних службових 

обставин, формують у керівного персоналу у сфері державної служби моральну 

свідомість, націлюють їх на доброчесну поведінку. 

Для будь-якого керівника має бути чітко визначена система методів, які 

він може застосувати у своїй безпосередній діяльності. Крім того, система 

методів може бути доповнена такими загальними методами роботи з керівним 

персоналом: метод інтерв'ювання, співбесіди з метою отримання інформації, 

необхідної для аналізу управлінської діяльності; метод анкетування, 

тестування; метод активного (прямого) спостереження; графологічні методи 

визначення характеру, психологічних даних керівника за почерком тощо [40]. 
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Залежно від характеру впливу на людину виділяють: методи 

стимулювання, методи інформування, методи переконання і методи 

примусового (адміністративного) впливу [40]. Перелічені методи можуть бути 

застосовані і в процесі управління керівним персоналом державної служби. У 

практиці державного управління всі перераховані методи застосовуються в 

комплексі, але залежно від конкретної ситуації, певних умов ті чи інші методи 

можуть мати більш пріоритетне значення. 

Отже, методи управління керівним персоналом мають застосовуватися 

комплексно, взаємно доповнюючи один одного, створюючи єдину цілісну 

систему. З метою вдосконалення системи методів управління керівним 

персоналом у сфері державної служби слід здійснити заходи щодо: 

удосконалення організаційної структури, створення в органах державної влади 

служб управління персоналом, удосконалення методів морального й 

матеріального стимулювання тощо. 

Таким чином, цілі, принципи й методи управління є важливими 

чинниками підвищення ефективності роботи керівного персоналу у сфері 

державної служби, спираючись на які, високопрофесійні, талановиті й 

досвідчені керівні кадри в змозі досягти успіхів у процесі управлінської 

діяльності.  

 

1.3. Організаційна структура та функції системи управління 

керівним персоналом у сфері державної служби 

 

Сьогодні в Україні не існує єдиної загальної, законодавче врегульованої 

системи управління персоналом у цілому і керівним персоналом у сфері 

державної служби зокрема. Ця система регулюється великою кількістю 

нормативно-правових документів і лише фрагментарно в них відображена. І в 

новому Законі України “Про державну службу”, і в Концепції 

адміністративної реформи, і в інших документах про систему управління 

персоналом згадується лише в досить узагальненому вигляді [29; 48] та ін.. 
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Обґрунтоване визначення системи управління персоналом державної 

служби, у тому числі керівним, відсутнє і в Програмі розвитку державної 

служби, затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України. Програма лише 

передбачає створення прозорої системи управління персоналом державної 

служби, організацію та матеріальне забезпечення діяльності центрів 

оцінювання персоналу в системі державної служби, упровадження 

інформаційних технологій у процеси управління персоналом державної служби 

тощо. Отже, законодавче врегулювання питань управління керівним 

персоналом у сфері державної служби є нагальною потребою [46]. 

Саме тому в новому Законі України “Про державну службу” визначають 

основні складові системи управління керівним персоналом, напрями 

модернізації системи управління керівним персоналом у сфері державної 

служби, спеціальні функції щодо управління ним. 

На новому етапі державотворення в Україні відбувається процес 

реформування державної служби, створення нової системи управління 

державною службою як на центральному, так і на регіональному та місцевому 

рівнях. Найважливіші компоненти системи управління керівним персоналом у 

сфері державної служби формуються відповідно до рівнів системи управління 

державною службою. 

Складність, багатогранність, ієрархічний характер й інші особливості 

державної служби під час розгляду питань її організації та функціонування 

потребують упровадження системного аналізу. У системі державної служби, як 

і в кожній організаційній системі, розрізняють дві підсистеми: керівну (суб'єкт) 

і керовану (об'єкт). 

Держава через свої структури здійснює вплив на все працездатне 

населення держави й суспільства, на всі категорії працюючих, однак її 

безпосереднім управлінським об'єктом є лише апарат органів державної влади. 

Функціонування системи управління керівним персоналом у сфері державної 

служби забезпечується кількома підсистемами: керівних посад; просування по 

службі на основі планування кар'єри; контролю за керівними кадрами та їх 
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підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації; пільг і обмежень; 

інформації тощо. 

Система управління керівним персоналом у сфері державної служби 

внаслідок взаємодії складових частин набуває нових якостей, що є відмінними 

від якостей її складових частин (наприклад, цілісність, взаємоузгодженість 

елементів, чіткий розподіл праці, функціональність, ефективність, 

використання єдиних організаційних і правових норм, стандартів, вимог, 

правил тощо). У межах державної служби компоненти системи управління 

керівним персоналом у сфері державної служби набувають нового 

функціонального значення. Основними компонентами системи управління 

керівним персоналом у сфері державної служби є керівні посади і керівники 

органів державної влади. У системі управління керівним персоналом на 

державній службі керівники отримують необхідний правовий, соціальний і 

організаційний статус і повноваження відповідно до займаної посади, стають 

стрижнем ієрархічної підсистеми керівних посад як основи організації 

державної служби. 

На основі класифікації керівних посад в органах державної влади за 

змістом і характером діяльності, способами призначення та надання 

повноважень відповідно до Стратегії реформування системи державної служби 

в Україні, затвердженої Указом Президента №599, доцільно законодавчо 

визначити такі типи посад: 

- політичні (посади Прем'єр-міністра України, інших членів Кабінету 

Міністрів України та деякі інші); 

- адміністративні (посади державних секретарів міністерств, інші посади 

керівників, заступників керівників та спеціалістів, крім політичних та 

патронатних посад); 

- патронатні (посади радників, консультантів, помічників, прес-секретарів 

та ін.). 

Елементи системи управління керівним персоналом у сфері державної 

служби мають відносну самостійність, водночас державна служба повинна бути 
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одним цілим, оскільки Україна як держава є унітарною і являє собою єдине 

ціле. Цілісність системи державної служби конкретизується і здійснюється 

через зв'язки, які утворюють систему, тобто зв'язки, що виражають закономірні 

відносини і визначають організацію державної служби. Перш за все, це 

відносини субординації під час розробки й реалізації управлінських рішень, 

координації, регулювання, обміну інформацією, контролю та ін. 

Особливості організації управління керівним персоналом у сфері 

державної служби, застосовуючи системний підхід, можна виявити через її 

структуру. Структура (від лат. structura, тобто порядок, розпорядження, будова) 

являє собою сукупність стійких зв'язків, які забезпечують цілісність державної 

служби, тобто збереження головних якостей при різних зовнішніх і внутрішніх 

змінах. Структурованість дає державній службі стабільність і можливість 

витримувати вплив зовнішнього середовища. Особлива роль у цьому випадку 

належить стабільності кадрового складу державної служби загалом і керівного 

зокрема. 

Існує кілька підходів до класифікації структури державної служби. 

Залежно від основи класифікації виділяють вертикальну і горизонтальну, 

формальну і неформальну, відкриту і закриту, функціональну і дивізіональну, 

механістичну і організаційну, проектну і матричну структури державної служби 

[19]. Та чи інша структура державної служби безпосередньо впливає на 

організацію управління керівним персоналом у сфері державної служби. 

Системний підхід передбачає аналіз не лише структури, а й функцій 

організації державної служби. Під функціями (від лат. functio - здійснення, 

виконання) розуміють обов'язки, коло діяльності, здатність виконувати певну 

роль у системі суспільних відносин, головні напрями реалізації законодавства 

про державну службу.  

Державна служба як організаційний інститут, із урахуванням 

структурного, функціонального підходу, являє собою свідому, спеціалізовану, 

об'єднану в одну систему групу людей, що виконують функцію державного 

управління, спільно, погоджено і координовано діють з метою досягнення 
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ефективності державного управління і реалізації цілей державної служби. 

Найважливішими аспектами організації державної служби є її 

впорядкування, погодженість, спрямованість на досягнення визначених цілей, 

добір кадрів, у тому числі керівних, планування й прогнозування їх кар'єри, 

створення умов для професійного зростання державних службовців, мотивація і 

стимулювання, регулювання правил поведінки керівного персоналу та інших 

працівників державного апарату. 

Державна служба є організаційним інститутом, який спрямовує керівний 

апарат органів державної влади на виконання загальнодержавних завдань. 

Основна роль у вирішенні питань організації і функціонування державної 

служби, управління керівним персоналом у сфері державної служби належить 

вищим, центральним та місцевим органам влади. 

Раціонально організоване управління керівним персоналом у сфері 

державної служби на всіх рівнях дозволяє забезпечити його ефективну 

організацію і функціонування. 

У державній службі об'єктом управління керівним персоналом є 

здібності, професійні можливості керівника, які можна розглядати як 

стратегічні активи державного управління. Відповідно цього управління 

керівним персоналом являє собою складний процес, в якому взаємодіють 

економічні, соціально-психологічні, морально-етичні, правові та інші чинники. 

Суб'єктами управління керівним персоналом у сфері державної служби є 

керівники вищого рівня і служба управління персоналом (кадрова служба). 

Роль керівників різного рівня, функціональних і лінійних, в управлінні 

керівним персоналом різна. Служба управління персоналом належить до 

функціональних структурних підрозділів, а її керівник і співробітники 

виступають як консультанти з кадрових питань для лінійних керівників. 

Організаційна структура управління персоналом у сфері державної 

служби визначається на підставі багатьох факторів: досвіду розподілу 

обов'язків між управліннями, відділами, між їх керівниками і керівниками 

лінійних підрозділів, чисельності працівників у структурному підрозділі органу 
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державної влади, функцій, покладених на той чи інший орган влади. У 

невеликих структурних підрозділах частину функцій з управління персоналом 

можуть виконувати лінійні керівники, у більш численних –спеціалізовані 

структурні підрозділи для виконання тієї чи іншої групи функцій.  

Особливе місце в управлінні персоналом належить керівнику служби 

управління персоналом (кадрової служби), який допомагає лінійним керівникам 

у вирішенні кадрових питань у доборі та розстановці кадрів, їх оцінці, 

звільненні, організації навчання, просуванні по службі, бере участь у розробці і 

реалізації стратегії розвитку і кадрової політики організації. 

На жаль, нинішня структура управління персоналом загалом і керівним 

персоналом у сфері державної служби зокрема, організаційно-функціональна 

структура кадрових служб органів державної влади не відповідають тій великій, 

складній і різноманітній кількості функцій управління, які вони покликані 

виконувати. А тому структурна реорганізація органів управління персоналом 

державної служби та їх функціональне збагачення стали в даний час 

завданнями першочергової важливості, що вимагають законодавчого, 

наукового, методичного та організаційного вирішення. 

Обсяг і структура функцій суб'єктів діяльності у сфері державної служби 

визначаються Конституцією України, Законами України “Про державну 

службу”, “Про місцеві державні адміністрації”, іншими законодавчо-

нормативними документами, а також повноваженнями органів державної влади 

[28; 52; 69]. Функції управління персоналом потребують серйозного наукового 

обґрунтування, є важливим елементом понятійного апарату теорії управління, а 

тому розглянемо, у чому полягає їх сутність. 

Функції є вторинними стосовно структури, складають зміст управлінської 

діяльності, це відносно спеціалізовані види діяльності, що здійснюється 

стосовно завдань, що виконує суб'єкт діяльності. Функції визначаються 

потребою певного суб'єкта в чому-небудь, належать виключно суб'єкту 

управління, а тому їх прийнято називати функціями управління. Функції 

становлять зміст управлінської діяльності стосовно процесів, об'єктів 
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управління і реалізуються шляхом планування, прогнозування, регулювання, 

координації, аналізу, контролю, мотивації виконання завдань суб'єктом 

діяльності. В одному випадку одні й ті самі види діяльності можуть виступати і 

в ролі завдань, і в ролі функцій (залежно від місця цього виду діяльності в 

структурі управління, установленій суб'єктом управління для досягнення цілей) 

[18]. 

У різних наукових джерелах по-різному визначаються функції управління 

персоналом.  

Модернізація роботи кадрових підрозділів органів державної влади, 

покладених на них функцій і функцій керівного персоналу у сфері державної 

служби позитивно вплине на діяльність керівників органів державної влади та 

їх структурних підрозділів у роботі з підлеглим персоналом щодо добору, 

розстановки і раціонального використання кадрів, зокрема під час розподілу 

обов'язків, премій, раціонального навантаження, відпусток, вирішення 

конфліктних ситуацій, забезпечення здорового морально-психологічного 

клімату в апараті тощо. 

Що ж стосується функцій управління керівним персоналом у сфері 

державної служби, то вони пов'язані безпосередньо з його керівною діяльністю. 

На наш погляд, використовуючи розробку В.І. Лук'яненка [35], функції 

управління керівним персоналом у сфері державної служби можна розподілити 

на загальні і специфічні (рис. 1.4). 

Загальні функції управління керівним персоналом у сфері державної 

служби є універсальними, пристосованими для будь-якої організації і для будь-

якого процесу в цілому. До загальних функцій можна віднести такі: планування 

і прогнозування, організація, керування, координація, контроль. 

Специфічні функції управління керівним персоналом у сфері державної 

служби спрямовані на виконання загальних універсальних функцій управління 

керівним персоналом. До специфічних функцій, які забезпечують управління 

керівним персоналом у сфері державної служби, можна віднести такі: 

адміністративна, визначення загальної стратегії і кадрової політики організації, 
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інформаційно-аналітична, організаційно-розпорядча, соціальна, виховна, оцінка 

і мотивація. 

Адміністративна функція відображає діяльність органів державної влади 

та їх керівників на основі законодавчо-нормативних актів, що регулюють 

державну службу, та законодавства у сфері праці. Адміністративна функція 

реалізується в процесі проходження державної служби, регулювання кар'єри 

керівника, формування службових відносин і базується на авторитеті органу 

влади і керівника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. Функції управління керівним персоналом у сфері державної 

служби 
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організації вимагає наявності планів, програм, прогнозів, концепції кадрової 

політики. Змістом цієї функції є визначення керівником цілей, місії і стратегії 

організації, оцінювання наявного кадрового потенціалу, визначення потреби в 

кадрах на майбутнє, формування й реалізація кадрової політики. 

Інформаційно-аналітична функція дозволяє своєчасно забезпечити 

керівний персонал організації необхідною інформацією, аналітичними 

матеріалами про кадрові процеси й кадрові відносини у сфері державної 

служби і відіграє важливу роль в процесі прийняття керівниками управлінських 

рішень. 

Організаційно-розпорядча функція включає розробку і реалізацію 

пропозицій з удосконалення організаційної структури органу державної влади, 

організації праці, базується на праві суб'єкта управління (керівника) віддавати 

накази, розпорядження тощо і зобов'язанні об'єкта управління їх повністю 

виконувати. 

Соціальна функція пов'язана з визначенням рівня заробітної плати, 

соціальних пільг і гарантій керівників у сфері державної служби, створенням 

для них необхідних умов праці з метою ефективної службової діяльності. 

Соціальна функція пов'язана з питаннями соціального захисту керівного 

персоналу у сфері державної служби. На практиці її реалізують керівники 

органів державної влади. 

Виховна функція безпосередньо пов'язана з вимогами до керівного 

персоналу, які постійно зростають, його морально-етичними якостями, 

підвищенням ролі особистості керівника у сфері державної служби, 

необхідністю виховання у керівника вміння виконувати покладені на орган 

державної влади завдання. 

Функція мотивації полягає у стимулюванні керівного персоналу з метою 

результативного виконання управлінських рішень і накреслених програм, 

реалізації професійного й творчого потенціалу, досягнення хороших 

результатів діяльності, добросовісного, якісного й відповідального ставлення 

до праці. Специфічні функції не є усталеними і мають здатність змінюватися. 
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Залежно від суспільних потреб і можливостей держави, зміною, відповідно до 

соціально-політичних умов, місця й ролі держави в суспільстві вони 

розширюються чи звужуються, ускладнюються в міру розвитку системи 

державного управління, збагачуються зі зростанням ролі державної служби, 

впливаючи таким чином на структуру органів влади і служб управління 

персоналом [15; 35]. 

Саме функції є головним, вихідним чинником формування структури. 

Вони обумовлюють виникнення, характер і розвиток організаційної структури 

органів управління. У свою чергу структура підпорядкована цілям і функціям, 

стає їх матеріальним носієм і засобом реалізації.  

Таким чином, структура і функції управління керівним персоналом у 

сфері державної служби мають багатоаспектний характер. На новому етапі 

державотворення їх об'єктивна природа зумовлена підвищенням ролі, статусу й 

професіоналізму керівника у сфері державної служби, зростанням вимог до 

керівного персоналу і необхідністю творчого, ініціативного й сумлінного 

виконання ним покладених на нього службових повноважень. Досягнення 

намічених цілей, вирішення завдань і функцій, удосконалення структури 

управління керівним персоналом у сфері державної служби забезпечить 

ефективне функціонування органів державної влади, сприятиме підвищенню 

ефективності управління державною службою. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ КЕРІВНОГО ПЕРСОНАЛУ У СФЕРІ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

2.1. Добір керівного персоналу 

 

Добір персоналу на посади державних службовців у цілому і керівних 

кадрів зокрема є важливою складовою системи кадрової роботи, що включає 

організацію роботи з персоналом, технології, засоби і методи реалізації 

кадрової політики [42]. Ключовим принципом державного управління є 

принцип добору і розстановки керівних кадрів за їх професійно-діловими, 

морально-етичними і особистісними якостями. 

Дослідження існуючої системи формування керівних кадрів органів 

державної влади, їх добору та розстановки у сучасній Україні, її сильних і 

слабких сторін, аналіз досвіду, насамперед провідних країн Заходу, з одного 

боку, і сусідніх країн, вплив яких найбільше позначився на нашій історії та 

ментальності, з іншого боку, дасть також можливість по-науковому підійти до 

напрацювання стратегії і тактики формування керівного персоналу у сфері 

державної служби. 

В основу добору і розстановки керівників для сфери державного 

управління покладено вимоги Конституції України, Закону України “Про 

державну службу”, указів Президента України “Про склад Кабінету Міністрів 

України”, “Про систему центральних органів виконавчої влади”, Положення 

про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної влади, 

Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, інших 

нормативних документів, що визначають правила і порядок добору та 

прийому на роботу керівників у сфері державної служби [28; 47]. 

Із середини 90-х pp. в Україні послідовно здійснюються заходи з 

формування цілісної державної кадрової політики. Створюється відповідна 

законодавча база.  
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На вирішення завдання формування кадрів державного управління, яке 

становить серцевину здійснення кадрової політики, в останні роки в Україні 

спрямовано багато зусиль органів державної влади, триває науковий пошук 

дослідників цієї проблеми. Свідченням цього є затвердження нового Закону 

України “Про державну службу”, розробка та здійснення Стратегії 

реформування державної служби в Україні, утворення при Президентові 

України Координаційної ради з питань державної служби, прийняття 

Концепції адаптації інституту державної служби до стандартів Європейського 

Союзу, Програми розвитку державної служби, Концепції розвитку 

законодавства про державну службу. Можна сказати, що в організації, змісті 

роботи з керівними кадрами в цілому намітилися позитивні зрушення.  

Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації” 

склад і структуру місцевих державних адміністрацій формують голови 

місцевих державних адміністрацій, а приблизні переліки штатних одиниць 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові 

положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України [56]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 

р. № 912, з метою створення правових і організаційних засад для ефективної 

діяльності кадрової служби, пов'язаної із забезпеченням реалізації кадрової 

політики в центральних і місцевих органах виконавчої влади, залежно від 

обсягу, характеру та складності кадрової роботи були утворені структурні 

підрозділи-управління, відділ, сектор, служба кадрів або введено посаду 

спеціаліста з цих питань, затверджено Типове положення про кадрову службу 

органу виконавчої влади [64]. Основними завданнями кадрової служби, згідно 

з цим положенням, є організація і здійснення кадрової роботи, в основу якої 

покладено принципи демократичного добору і просування по службі за 

діловими якостями та професійною компетентністю, постійне навчання 

працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізації єдиної державної 

політики з питань державної служби [64]. 

Сьогодні, на жаль, можна констатувати, що розробленого і зручного 
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для застосування об'єктивного механізму добору управлінських кадрів немає, 

а існуючі фрагментарні розробки оцінки персоналу, які застосовують для 

вирішення даної проблеми, необхідно перетворювати на чітку методику, 

зручну у використанні. 

У незалежній Україні зараз тільки формуються культурні традиції у 

сфері добору керівних кадрів. Вітчизняні та зарубіжні спеціалісти вважають, 

що більшість негараздів у соціальній, політичній і економічній сферах країни 

пов'язано з відсутністю науково обґрунтованої системи відбору персоналу. 

В опитуванні, яке було проведене з метою оцінки системи управління 

персоналом в органах виконавчої влади України зазначено про наявність 

політичного втручання у процес добору та відбору кадрів на посади в 

державному секторі, особливо це стосується посад А-Б категорії, зайняття 

яких не вимагає обов'язкового проведення конкурсу серед претендентів. Це 

ставить під загрозу намагання забезпечити чітке розмежування політичних та 

адміністративних посад, передбачених проектом нового Закону України “Про 

державну службу” [46]. 

Аналіз нормативно-правової бази свідчить про те, що характерною 

рисою процедури добору державних службовців в Україні є недостатнє 

використання психологічних тестів, які є корисним знаряддям відбору 

найкращого кандидата на вакантну посаду, однак питання розроблення 

спеціальних тестових методик для проведення відбору персоналу в 

державному секторі наразі лише починає обговорюватися. Проблемою 

залишається також недостатність конкурсу на нижчі посади державної 

служби й залучення молоді на державну службу, а також формування і  

Виділяють такі етапи добору персоналу: 

− планування кадрів: розробка плану майбутніх потреб у людських 

ресурсах, урахування змін, які відбуваються в житті працівників (службові 

переміщення, довготривалі відпустки, вихід на пенсію та ін.) 

− вербування кадрів: безперервна робота з пошуку і залучення 

необхідних спеціалістів, створення резерву потенційних кандидатів на всі 
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посади;  

− відбір кадрів: оцінка професійно важливих ділових і особистісних 

якостей кандидатів на вакантні посади; вибір кращих із резерву, створеного у 

процесі вербування; 

− визначення заробітної плати і пільг: розробка справедливої і гнучкої 

структури заробітної плати і пільг, яка б враховувала внесок і результати 

праці кожного працівника; 

− реалізація політики мотивації; 

− професійна адаптація: ефективне пристосування нових працівників до 

організації, колективу і посадових обов'язків; забезпечення сприятливого 

психологічного клімату колективу, комфортного робочого місця і 

навколишнього виробничого середовища; 

− навчання персоналу: розробка програм професійної підготовки нових 

спеціалістів, підвищення кваліфікації працівників (освоєння нових 

технологій, вивчення іноземних мов, стажування за кордоном, забезпечення 

найновішою спеціальною літературою), управління професійною кар'єрою 

працівників організації; 

− атестація кадрів: розробка методик об'єктивної якісної і кількісної 

оцінки результативності праці кожного спеціаліста, визначення рівня його 

кваліфікації; 

− перестановка кадрів: розробка структури переміщення працівників на 

інші посади за результатами атестації (підвищення, пониження, переведення, 

звільнення); 

− підготовка керівних кадрів: розробка програм, спрямованих на 

підвищення ефективності праці керівників; 

− створення кадрового резерву серед молодих спеціалістів [23].  

Свого часу було розроблено пропозиції з удосконалення системи 

роботи з кадрами державної служби. Відповідно до цих пропозицій 

першочерговими питаннями покращання роботи з добору, підготовки і 

розстановки кадрів у системі державної служби пропонується вважати 
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розробку і вдосконалення стандартів державної служби. 

Одним із базових стандартів системи державної служби і, зокрема, 

системи роботи з кадрами, є типові професійно-кваліфікаційні 

характеристики (ТПКХ) посад державних службовців, які є основою для 

розроблення посадових інструкцій в органах державної влади. Недоліком 

існуючого нині класифікатора типових професійних характеристик керівних 

посад державних службовців є його надмірна схематичність (залишається без 

уваги цілий ряд посад), а також упровадження однакових вимог до керівних 

посад службовців центральних і місцевих органів влади без урахування 

керівного кадрового потенціалу регіону. 

Анахронізмом виглядає вимога до всіх претендентів мати наявність 

певного стажу роботи за фахом. Недоліком Довідника є відсутність у ньому 

чітко визначеної спеціалізації посад галузевих управлінь та відділів. Потрібно 

або чітко встановити фах, який повинен мати претендент для заміщення 

керівної посади в галузевому управлінні (відділі), або ж зазначити, що 

необхідно мати будь-який фах цього спрямування. 

Спираючись на запроваджений реєстр посад державних службовців, є 

доцільним запропонувати перегляд існуючих типових професійно-

кваліфікаційних характеристик і розробку нових, що передбачено 

розробленими Головдержслужбою заходами щодо реформування системи 

державної служби в Україні. 

Професійно-кваліфікаційна характеристика визначає вимоги до освіти, 

професійного навчання і практичного досвіду працівника, здатного 

виконувати відповідні завдання та обов'язки; окреслює коло основних 

особистих якостей і властивостей посадових осіб, які мають бути притаманні 

їм; включає основні складові психологічної культури посадової особи; 

вимоги щодо етичної, політичної культури, культури почуттів.  

Без цього нормативного документа неможливе функціонування системи 

добору кадрів і проведення на належному рівні їх атестації, формування 

дійового кадрового резерву, вивчення здібностей державних службовців, які 
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зараховані до цього резерву. 

До переліку проблем які повторюються і виникають у багатьох 

державних структурах під час пошуку нових керівних кадрів, можна в першу 

чергу назвати такі: відсутність розробленої, підкріпленої відповідними 

процедурами і документами, системи пошуку і відбору керівного персоналу у 

сфері державної служби; нерозробленість процедури відбору працівників на 

керівні посади; недостатність фінансових ресурсів для організації роботи у 

сфері пошуку і відбору персоналу на керівні посади; недостатність досвіду і 

рівня кваліфікації працівників, які займаються відбором керівних кадрів; 

відсутність систематичної роботи з вивчення потреб структурних підрозділів 

у керівних кадрах з боку відділів кадрової роботи; недостатня розробленість 

положень та інструкцій, які б регламентували роботу у сфері пошуку і 

відбору керівних кадрів; відсутність чітких критеріїв, пов'язаних з вимогами 

до керівної посади. 

Таким чином, пошук і відбір керівних кадрів в органах державної влади 

ускладнені через відсутність у них з різних причин відповідних процедур, 

методичного і документального забезпечення. Крім того, однією із серйозних 

проблем є недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів, які здатні 

організувати роботу з пошуку, відбору і набору керівного персоналу.  

Сьогодні, на жаль, відсутні конкретні критерії, норми та щодо прийому 

та просування державних службовців, у тому числі на керівні посади, 

відповідно до їх заслуг та досягнень, здебільшого залишається основним 

фактором особиста відданість керівникові та “рекомендації” вищестоящого 

керівництва, рішення про добір керівного персоналу найчастіше приймаються 

суб'єктивно. 

Недостатньо активно використовується система конкурсного прийому 

на керівні посади державної служби, зберігається незадовільний стан 

соціального захисту державних службовців, невисокий престиж державної 

служби тощо. 

Проблемою перспективного поповнення керівних кадрів є 
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непривабливість державної служби для молодих людей, які, попрацювавши у 

сфері державної служби декілька років, через низьку заробітну плату, 

відсутність бажаних умов і перспективи кар'єрного зростання, ідуть потім на 

іншу роботу. Цю ситуацію можна змінити, лише створивши стимули для 

молодих людей, можливість більш швидкого їх кар'єрного зростання, 

отримання важливих завдань та доступність для них відповідної освіти і 

навчання, що можна розглядати як інвестиції у майбутнє державної служби 

України. 

Таким чином, вироблення і практичне втілення найсучасніших підходів 

до формування складу керівного персоналу у сфері державної служби є 

одним із важливих завдань сьогодення. Тільки системний підхід до 

вирішення проблеми добору керівного персоналу у сфері державної служби 

дозволить забезпечити успіх і ефективність реформ, які здійснюються на 

новому етапі державотворення України. 

 

2.2. Планування і розвиток професійної кар’єри керівного персоналу 

у сфері державної служби 

 

Планування та розвиток кар'єри керівного персоналу у сфері державної 

служби є необхідною складовою ефективної діяльності інституту державної 

служби, ключовим моментом процесу перебування державного службовця на 

керівній посаді. 

Службова кар'єра керівного персоналу у сфері державної служби 

починається зі вступу на державну службу. Відповідно до ст. 38 Конституції 

України громадяни України мають право рівного доступу до державної 

служби. Це право знайшло відображення і деталізацію у Законі України “Про 

державну службу” [28; 46]. 

Порядок вступу на керівні посади у сфері державної служби залежить: 

від особливостей статусу органу державної влади; категорій керівних 

державних посад та шляхів заміщення цих посад. Статтею 20 Закону України 
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“Про державну службу” визначено що прийняття на державну службу на 

керівні посади, здійснюються на конкурсній основі, крім випадків, коли інше 

встановлено Законом України [46]. 

Так, згідно статті 20, особа, яка претендує на зайняття посади 

державної служби, повинна відповідати таким загальним вимогам: 

1) для посад категорії "А" - загальний стаж роботи не менше семи 

років; досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на 

посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері не 

менш як три роки; вільне володіння державною мовою, володіння іноземною 

мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи; 

2) для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на всю територію України, та його апараті - досвід роботи на 

посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 

двох років, вільне володіння державною мовою; 

3) для посад категорії "Б" у державному органі, юрисдикція якого 

поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва або 

Севастополя, та його апараті - досвід роботи на посадах державної служби 

категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 

або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння 

державною мовою. 

Так, стаття 26 Закону України «Про державну службу» визначає 

порядок визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу:  

1. Служба управління персоналом державного органу, в якому 

проводиться конкурс, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, 

на відповідність встановленим законом вимогам та повідомляє кандидата про 

результати такої перевірки. 
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2. Кандидати, документи яких пройшли перевірку, передбачену 

частиною першою цієї статті, проходять тестування відповідно до Порядку 

проведення конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

3. Кандидати, які пройшли тестування, передбачене частиною другою 

цієї статті, проходять співбесіду та/або інші види оцінювання відповідно до 

Порядку проведення конкурсу. 

4. У разі подання заяви про участь у конкурсі лише однією особою 

конкурс проводиться у встановленому цим Законом порядку, за результатами 

якого приймається рішення про призначення особи на посаду державної 

служби або про відмову в такому призначенні. 

А вже стаття 27 цього ж Закону, визначає статус Конкусрної комісії, 

яка проводить відбір на керівні посади категорій «А» і «Б». Так: 

1. Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії 

"А" проводить Комісія. 

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б" у 

державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або 

кількох областей, міста Києва або Севастополя, проводить конкурсна комісія, 

утворена керівником державної служби державного органу вищого рівня.  

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії "Б", 

крім тих, що зазначені в абзаці другому цієї частини, та категорії "В" 

проводить конкурсна комісія у складі не менше п’яти осіб, утворена 

керівником державної служби в державному органі. При цьому до складу 

конкурсної комісії можуть залучатися на конкурсній основі представники 

громадських об’єднань, що діють згідно із Законом України "Про громадські 

об’єднання", відповідно до порядку, затвердженого центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у 

сфері державної служби. 

2. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися державні 

службовці, у тому числі з інших державних органів, науковці та експерти у 

відповідній сфері, а також представник виборного органу первинної 
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профспілкової організації (за наявності). 

3. Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні 

не менш як дві третини її членів. 

4. Під час засідання конкурсної комісії її члени: 

1) вивчають результати проведеної службою управління персоналом 

перевірки документів кандидатів на зайняття вакантних посад державної 

служби; 

2) проводять відбір кандидатів з використанням видів оцінювання 

відповідно до Порядку проведення конкурсу; 

3) проводять співбесіду з кандидатами на зайняття вакантних посад з 

урахуванням результатів тестування для уточнення їхньої професійної 

компетентності; 

4) особисто оцінюють рівень професійної компетентності кандидатів та 

визначають в особистому порядку їхній загальний рейтинг; 

5) за результатами складення загального рейтингу кандидатів 

визначають переможця конкурсу та другого за результатами конкурсу 

кандидата на зайняття вакантної посади. 

5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість від її складу. 

Просування по службі, що відбувається в межах посад і категорій, 

складає в сукупності службову кар'єру керівного персоналу у сфері державної 

служби. Стаття 40 Закону зазначає наступне: «просування державного 

службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної 

компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу 

відповідно до цього Закону. Просування державного службовця по службі не 

здійснюється протягом строку застосування до нього дисциплінарного 

стягнення». 

Кар'єра (від фр. carjera) визначається в словниках як успішне 

просування вперед у тій чи іншій сфері (громадській, службовій, науковій, 

професійній) діяльності [42; 71]. Стосовно керівного персоналу у сфері 
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державної служби кар'єра – це професійне і посадове просування, досягнення 

наміченого і визнаного професійного і соціального статусу, заняття вищої 

керівної посади у сфері державної служби. 

У ході своєї кар'єри керівний персонал у сфері державної служби 

проходить через різні стадії, взаємопов'язані етапи. Для управління розвитком 

кар'єри керівного персоналу у сфері державної служби поняття стадії кар'єри 

є фундаментальним. 

У сучасній науковій літературі розрізняють декілька видів кар'єри. 

Однак більшість авторів у сфері державної служби виділяє два види кар'єри: 

професійну і внутрішньо-організаційну [27]. 

Професійна кар'єра характеризується тим, що конкретний керівнику 

процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: 

навчання, вступ на роботу, професійне та кар'єрне зростання, підтримка 

індивідуальних професійних здібностей та здатності до керівної діяльності, 

вихід на пенсію. Причому ці стадії конкретний керівник може пройти 

послідовно в різних організаціях. 

Внутрішньо-організаційна кар'єра охоплює послідовну зміну стадій 

розвитку керівника в межах однієї організації. Вона реалізується в трьох 

основних напрямах: вертикальному − підйом на більш високий ступінь в 

ієрархії влади в організації, органі державної влади; горизонтальному-

розширення або ускладнення завдань на попередній ступені, переміщення в 

іншу функціональну сферу діяльності; центробіжному - рух до керівного ядра 

організації [27]. Види кар’єри відображені на рис. 2.1. 

Різні види кар'єри вимагають від керівного персоналу у сфері 

державної служби різних професійно-ділових, морально-етичних і 

особистісних якостей. 

Планування кар'єри керівного персоналу у сфері державної служби 

передбачає: забезпечення взаємозв'язку мети організації з метою діяльності 

керівника; спрямованість планування на конкретного керівника; забезпечення 

відкритості процесу планування кар'єри керівного персоналу у сфері 
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державної служби; формування доступних, наочних критеріїв службового 

зростання; вивчення потенціалу кожного керівника; забезпечення 

обґрунтованої оцінки потенціалу керівного персоналу у сфері державної 

служби з метою скорочення нереалістичних очікувань; визначення шляхів 

службового зростання керівного персоналу у сфері державної служби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Види кар’єри  

 

Планування кар'єри керівного персоналу у сфері державної служби 
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використання можливостей керівного персоналу у сфері державної служби в 

даний час і в майбутньому; упевненість керівного персоналу у сфері 

державної служби у власних силах; створення дійового кадрового резерву на 

керівні посади державної служби; уважне ставлення до керівного персоналу у 
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25,8 % державних службовців займають керівні посади. Це одночасно із 

низькою, слабо диференційованою заробітною платою робить неможливою і 

непривабливою динамічну кар'єру керівного персоналу у сфері державної 

служби. 

Найдинамічніший розвиток кар'єри в сучасних умовах спостерігається 

в підприємницьких структурах, де за 2-3 роки рядові співробітники можуть 

пройти 3-4 рівні у посадовій ієрархії. У сфері державної служби, із 

урахуванням її специфіки, темпи розвитку кар'єри значно нижчі, ніж у 

підприємницьких структурах [65]. 

Тут має місце стихійність кар'єрного зростання, нерівномірність 

терміну перебування на посаді, швидкісна і десантна кар'єра. Швидкісна 

кар'єра, як правило, спостерігається на рівні перших керівників органів 

державної влади шляхом залучення на ці посади керівників з виробництва і 

негативно впливає на можливість набуття державним службовцем потрібного 

професійного досвіду. Водночас це стримує своєчасне переміщення на 

вищестоящі посади працівників державного апарату.  

Орган державної влади може сприяти керівнику в посадовому зростанні 

шляхом ротації кадрів (горизонтальній і вертикальній), направленню його на 

стажування та навчання. Кар'єра керівного персоналу у сфері державної 

служби залежить як від зацікавленості органу державної влади у просуванні 

керівника, так і від бажання самого керівника реалізувати власний 

професійний і особистісний потенціал. Управління кар'єрою дає можливість 

“виростити” керівника всередині свої організації і є стратегічно важливим 

напрямком роботи з персоналом. 

Під час планування кар'єри керівного персоналу у сфері державної 

служби слід ураховувати всі елементи структури кар'єри, і перш за все такі її 

елементи (підструктури), як особистісна, ціннісна й організаційна 

підструктури. 

Кожна подструктура кар'єри, у свою чергу, включає ряд елементів: 

− особистісна підструктура: особистісні якості керівного персоналу; 
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мотивацію до кар'єрного зростання; підвищення статусу; соціальне визнання; 

самореалізацію та ін.; 

− ціннісна підструктура: престижність розвитку кар'єри; 

загальноприйняті цінності; соціальну приналежність та ін.; 

− організаційна підструктура: розвиток і розширення її; ефективність і 

якість роботи керівного персоналу; організації в розвитку кар'єри керівника 

та ін. Усі підструктури визначають розвиток керівного персоналу у сфері 

державної служби в комплексі, вони взаємопов'язані між собою [65]. 

Процес розвитку кар'єри керівного персоналу у сфері державної служби 

включає ряд етапів: перепідготовка і підвищення кваліфікації; зарахування в 

резерв для висунення на більш високі керівні посади; стажування; ротацію; 

призначення на більш високу керівну посаду. 

Планування ділової кар'єри передбачає розвиток організаційної і 

соціальної структури організації. Воно не обмежується лише розстановкою 

кадрів, а вирішує більш загальні завдання розвитку персоналу, їх 

кваліфікаційного і посадового просування, пов'язані з діловою оцінкою 

персоналу, плануванням підвищення його кваліфікації і перепідготовки, 

програмою внутрішньо-організаційного руху кадрів, соціальним 

плануванням. 

Припинення керівником державної служби може бути за двома 

обставинами: у зв'язку зі звільненням, у тому числі внаслідок виходу на 

пенсію; у зв'язку з відставкою. 

Відповідно до Закону України “Про державну службу” підставами для 

припинення керівником державної служби є: 

- у разі втрати права на державну службу або його обмеження 

(стаття 84 цього Закону); 

-  у разі закінчення строку призначення на посаду державної 

служби (стаття 85 цього Закону); 

-  за ініціативою державного службовця або за угодою сторін 

(стаття 86 цього Закону); 



54 

-  за ініціативою суб’єкта призначення (статті 87, 87-1 цього 

Закону); 

-  у разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін 

(стаття 88 цього Закону); 

-  у разі незгоди державного службовця на проходження державної 

служби у зв’язку із зміною її істотних умов (стаття 43 цього Закону); 

-  у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо 

інше не передбачено законом; 

-  у разі застосування заборони, передбаченої Законом України 

"Про очищення влади"; 

-  з підстав, передбачених контрактом про проходження державної 

служби (у разі укладення) (стаття 88-1 цього Закону) [46]. 

Зміна керівників або складу державних органів, керівників державної 

служби в державних органах та безпосередніх керівників не може бути 

підставою для припинення державним службовцем державної служби на 

займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім випадків, 

передбачених статтею 87-1 цього Закону. 

У разі звільнення з державної служби на підставі пунктів 6 і 7 частини 

першої цієї статті державному службовцю виплачується вихідна допомога у 

розмірі середньої місячної заробітної плати. 

Таким чином, здійснюючи управління керівним персоналом у сфері 

державної служби, слід завжди мати на увазі, що планування, розвиток і 

реалізація кар'єри кожного керівника мають наслідки як для його 

індивідуальної мотивації професійної діяльності, так і для розвитку 

українського суспільства в цілому. 

 

2.3. Професійне навчання керівного персоналу у сфері державної 

служби 

 

Професійне навчання державних службовців у цілому і керівного 
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персоналу зокрема, розглядається як одне з першочергових завдань, без 

вирішення якого неможливо забезпечити ефективність державного 

управління, зробити реальним входження України до спільноти провідних 

європейських держав [29]. У зв'язку з цим великого значення набуває 

вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівних кадрів для державної служби України. 

Збільшення уваги до підготовки та підвищення кваліфікації керівних 

кадрів пов'язане з тим, що сьогодні на порядку денному стоїть питання 

запровадження в практику правила, коли зайняття вищих керівних посад на 

державній службі має супроводжуватися обов'язковою попередньою або 

наступною підготовкою відповідних кадрів.  

Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівного персоналу у сфері державної служби, як і державних службовців у 

цілому, регулюється рядом цільових нормативно-правових документів: указів 

та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету 

Міністрів України.  

Ці та інші нормативно-правові документи відіграли важливу роль у 

становленні та розвитку системи професійного навчання керівного персоналу 

у сфері державної служби; регулюють у цій сфері найбільш важливі питання, 

закріплюючи організаційно-правові форми навчання керівників та 

встановлюючи норми їх матеріального забезпечення [38]. 

З метою вдосконалення професійного навчання державних службовців, 

і в тому числі керівного персоналу у сфері державної служби, була видана 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» [49]. 

Положення визначає організаційні засади функціонування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 
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місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (далі - система 

професійного навчання). 

Система професійного навчання створюється для задоволення потреб 

державних органів та органів місцевого самоврядування, на які поширюється 

дія Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, у високопрофесійних фахівцях і 

забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності 

учасників професійного навчання. 

Підготовка за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів 

за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” галузі знань 

“Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про 

затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і 

органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії 

державного управління при Президентові України, а також переліку органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться 

стажування слухачів Національної академії” (Офіційний вісник України, 2013 

р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 79, ст. 2647), Порядку прийому на навчання за 

освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 

“Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління 

та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 

2031; 2016 р., № 79, ст. 2647), та стандартів вищої освіти  [49]. 

Підвищення кваліфікації здійснюється за програмами, які за змістом 

навчання поділяються на загальні і спеціальні. 

Загальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення 

кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності 

учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та 

життєвого досвіду та відповідно до загальних потреб державних органів, 
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органів місцевого самоврядування. 

Зміст загальних програм підвищення кваліфікації охоплює загальні 

питання державного управління та місцевого самоврядування, питання 

запобігання корупції, зміни у законодавстві з питань державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, європейської та євроатлантичної 

інтеграції, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків, підвищення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною 

мовою Ради Європи, державною мовою, а також інші питання, визначені 

відповідними державними, регіональними, місцевими програмами, 

стратегіями. 

Спеціальні програми підвищення кваліфікації - програми підвищення 

кваліфікації, метою яких є підвищення рівня професійної компетентності 

учасників професійного навчання на основі раніше набутого професійного та 

життєвого досвіду та відповідно до їх індивідуальних потреб і спеціальних 

потреб державних органів, органів місцевого самоврядування. 

Підвищення кваліфікації за загальними та/або спеціальними 

професійними (сертифікатними) програмами є обов’язковим [49]: 

1) для державних службовців: 

вперше призначених на посаду державної служби, зокрема на посаду 

державної служби категорій “А” та “Б”, протягом року з дня їх призначення 

на посаду; 

які займають посади державної служби, не рідше одного разу на три 

роки; 

2) для посадових осіб місцевого самоврядування: 

вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування, 

протягом року після призначення; 

вперше обраних на виборну посаду, протягом року після набуття 

повноважень; 

призначених на посаду в органи місцевого самоврядування, не рідше 

одного разу на три роки; 
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обраних або затверджених відповідною радою на виборну посаду, не 

рідше одного разу протягом строку здійснення повноважень; 

3) для голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників не рідше одного разу на три роки. 

За результатами підвищення кваліфікації за професійними 

(сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання, видається 

сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами 

- відповідний документ про підвищення кваліфікації (сертифікат, 

посвідчення, свідоцтво тощо). 

В Україні створено систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації керівного персоналу у сфері державної служби та резерву 

керівних кадрів. Основний елемент цієї системи Національна Академія 

державного управління при Президентові України. Академія з регіональними 

інститутами державного управління в Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові [62] є 

головним закладом вищої освіти в системі підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і має забезпечувати органи 

державної влади, державну службу висококваліфікованими кадрами, 

насамперед, керівним персоналом, підготовленим для роботи на посадах усіх 

категорій. До системи входять також Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів, регіональні центри підвищення кваліфікації, а також близько 

60 вищих навчальних закладів. 

Національна академія державного управління при Президентові 

України, як головний навчальний заклад системи, вирішує завдання з 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного персоналу у 

сфері державної служби, її діяльність потребує корінних змін. 

Залежно від особливостей діяльності, яку здійснює керівник у сфері 

державної служби, для підвищення кваліфікації, місця його здійснення та 

керівництва цим процесом виокремлюють такі види підвищення кваліфікації: 

підвищення кваліфікації у навчальних закладах; підвищення кваліфікації на 

робочому місці; самоосвіта; стажування. 
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Підвищення кваліфікації здійснюється в ліцензованих навчальних 

закладах під керівництвом науково-педагогічних працівників шляхом участі 

слухачів в аудиторній та самостійній начальній роботі. Підвищення 

кваліфікації на робочому місці передбачає виконання керівним персоналом у 

сфері державної служби покладених на них обов'язків з опрацюванням 

законодавчо-нормативних актів, довідкових, інформаційних та науково-

методичних матеріалів. Самоосвіта − це здійснення керівником самостійної 

навчальної роботи, за власним графіком з урахуванням пізнавальних потреб, 

інтересів, інтелектуальних цінностей тощо. Стажування передбачає 

виконання посадовою особою професійних завдань та функцій на конкретній 

керівній посаді в органі державної влади. 

Важливим елементом у підготовці та перепідготовці керівних кадрів є 

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України є структурним підрозділом 

Національної академії, діяльність якого спрямована на підготовку, 

спеціалізацію та підвищення кваліфікації державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

У своїй діяльності Інститут керується Конституцією і законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

Положенням про Національну академію, локальними нормативними актами 

Національної академії та Положенням про Інститут підвищення кваліфікації 

керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

Основними напрямами діяльності є: 

надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; науково-

педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти різних 

типів і усіх форм власності та сфер управління за спеціальностями 281 

«Публічне управління та адміністрування», 011 «Освітні, педагогічні науки» 
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у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»; 

надання науково-методичної, аналітичної, інформаційно-

консультативної допомоги регіональним інститутам Національної академії, 

центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, іншим  закладам вищої 

освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

проведення моніторингу та оцінювання якості  системи підвищення 

кваліфікації та внесення пропозицій щодо нормативно-правового 

врегулювання питань з підвищення кваліфікації; 

участь у проведенні прикладних наукових досліджень з питань 

розвитку системи професійного навчання в частині підвищення кваліфікації;  

вивчення, узагальнення та впровадження вітчизняного і зарубіжного 

досвіду. 

Пріоритетними завданнями Інституту є: 

забезпечення механізму безперервної освіти у системі підвищення 

кваліфікації публічних службовців на основі компетентнісного та клієнто-

орієнтованого підходах у галузі публічного управління та адміністрування на 

рівні кращих вітчизняних і міжнародних освітніх стандартів; 

проведення науково-прикладних досліджень з підвищення кваліфікації 

публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування; 

впровадження інновацій та механізмів трансферу технологій у 

здійсненні неперервної формальної, неформальної та інформальної освіти у 

галузі публічного управління та адміністрування, що сприяє підвищенню 

якості освіти; 

забезпечення випереджального поступу надання навчально-методичної 

та консультативної допомоги регіональним інститутам державного 

управління Національної академії та закладам підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та адміністрування;  

модернізація структури Інституту Національної академії, яка 
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направлена на розвиток лідерства, бізнес-навчання, маркетингових та інших 

освітніх послуг з підвищення кваліфікації у галузі публічного управління та 

адміністрування (у межах загальної штатної чисельності працівників 

Інституту); 

запровадження гнучкої, мобільної системи надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації, здатної впроваджувати інноваційні зміни, 

оперативно реагувати на сучасні виклики суспільства та вирішувати питання 

науково-методичного, освітнього, фінансово-економічного, юридичного та 

господарського забезпечення, тендерних закупівель, які оголошуються 

органами влади. 

забезпечення підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти незалежно від форм 

власності та підпорядкування у галузі публічного управління та 

адміністрування на договірних умовах; 

проведення спільної наукової діяльності та розвиток стратегічного 

партнерства з вітчизняними та зарубіжними науковими і навчальними 

установами, організаціями, іншими суб’єктами господарювання шляхом 

системної участі в спільних вітчизняних та міжнародних наукових проектах і 

програмах, формування ефективної навчально-методичної комунікаційної 

взаємодії. 

Пріоритетним напрямом державної кадрової політики у сфері 

державної служби є професіоналізація державної служби, яка передбачає: 

зміну пропорцій у кадровому складі державних службовців з тією метою, щоб 

переважна більшість державних службовців мала професійну освіту в галузі 

державного управління; цільову підготовку висококваліфікованих фахівців 

державного управління, у тому числі з міжнародного права, світової та 

європейської інтеграції; оновлення змісту та державних стандартів 

професійного навчання, що відповідає перспективам розвитку суспільства, 

держави, державного управління і державної служби; створення ефективної 

системи формування державного замовлення на підготовку державних 
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службовців в освітній галузі "Державне управління" та їх розподілу; 

ліцензування та акредитація закладів для професійного навчання державних 

службовців із залученням центрального органу виконавчої влади з питань 

державної служби; підвищення один раз на три роки кваліфікації науково-

педагогічних кадрів системи професійного навчання державних службовців; 

перехід до безперервного навчання протягом періоду перебування на 

державній службі із застосуванням сучасних інформаційних технологій [59].  

На сьогодні досить актуальною є також проблема вдосконалення 

відбору керівного персоналу у сфері державної служби до навчання в НАДУ 

при Президентові України. Система відбору кадрів до навчання в НАДУ при 

Президентові України потребує корекції та оптимізації. 

Водночас, як свідчить практика, існує цілий ряд проблемних моментів 

під час відбору органами виконавчої влади керівних кадрів до навчання в 

НАДУ, вирішення яких потребує: здійснення кадрового моніторингу 

державної служби та розробки наукових рекомендацій щодо планування 

системи відбору керівних кадрів у сфері державної служби на навчання, 

відповідно до потреби держави в цілому і органів місцевої влади зокрема; 

упорядкування і вдосконалення мережі закладів професійного навчання 

державних службовців; розробки рекомендацій щодо вдосконалення правил 

прийому на навчання; підготовки інформаційних матеріалів для органів 

виконавчої влади; вивчення та використання передового вітчизняного і 

зарубіжного досвіду з відбору керівних кадрів на навчання; встановлення 

чітких критеріїв відбору претендентів з урахуванням їх фахової освіти, 

досвіду роботи, віку, професійно-кваліфікаційних вимог, мотивації, 

особистісних якостей; використання різноманітних форм, методів, процедур 

відбору керівних кадрів на навчання: конкурсу, атестації, оцінки, тестування, 

стажування, іспиту, рекомендації, спеціальної перевірки, співбесіди тощо; 

системна робота з відбору молодих лідерів і забезпечення тендерного 

паритету; розмежування функцій і вдосконалення діяльності органів, які 
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займаються відбором на навчання: Координаційної ради з питань державної 

служби при Президентові України, Комісії з формування кадрового резерву 

на керівні посади державних службовців, інституту незалежних кадрових 

експертів - для посад «А» і «Б» категорій служби в органах виконавчої влади, 

незалежні конкурсні комісії з відбору керівних кадрів. 

Керівний персонал у сфері державної служби повинен підвищувати 

свою кваліфікацію не лише шляхом навчання відповідних навчальних 

закладах, а й поєднуючи його з навчанням без відриву від роботи − при 

проведенні семінарів, апарати (професійного) навчання в організаціях та 

державних установах, постійної роботи над собою. 

Таким чином, з метою забезпечення умов професійного зросту 

керівного персоналу у сфері державної служби загальнонаціональна і 

регіональна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

потребує подальшого розвитку та вдосконалення.  
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РОЗДІЛ 3 

НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КЕРІВНИМ 

ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

 

3.1. Сучасні вимоги до керівного персоналу у сфері державної служби 

 

Процеси реформування державної влади ставлять нові вимоги до 

керівного персоналу у сфері державної служби. Вимоги до керівного 

персоналу у сфері державної служби виходять із специфіки його діяльності, 

обов'язків державних службовців, основних принципів державної служби, 

встановлених Законом України “Про державну службу”: служіння народу 

України; демократизм і законність; гуманізм і соціальна справедливість; 

пріоритет прав людини і громадянина, професіоналізм, компетентність, 

ініціативність, чесність, відданість справі; персональна відповідальність за 

виконання службових обов'язків і дисципліна; дотримання прав та законних 

інтересів органів місцевого та регіонального самоврядування; дотримання 

прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян [46]. У контексті 

розвитку системи державної служби наведені вимоги потребують доповнення. 

Цей перелік можна доповнити такими вимогами, як громадянська зрілість, 

здатність забезпечити предметність, конкретність і професіоналізм в 

управлінні, глибокі спеціальні знання, уміння використовувати у своїй 

діяльності передові управлінські технології і досвід, прогресивні методи, 

прийоми, раціональні форми й організаційно-технічні засоби управління.  

Нові вимоги до керівного персоналу у сфері державної служби 

висувають на перший план завдання прийняття нового закону про державну 

службу, кодексу основних правил поведінки державних службовців, інших 

нормативно-правових актів. 

У зв'язку з цим доречно зупинитись на тих якостях, які мають бути 

притаманні кадрам нової генерації, новому типу керівників у сфері 

державного управління. Таких обов'язкових якостей, які мають бути в 
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управлінських кадрів, налічується велика кількість, до того ж вони 

відзначаються рухомістю, мінливістю залежно від рівня освіти, професійної 

підготовки кадрів та ін. 

За результатами аналізу різних джерел, якості керівного персоналу у 

сфері державної служби доцільно розділити на три групи: морально-етичні, 

професійно-ділові та особистісні, які певним чином взаємотранслюються між 

собою. Класифікація основних необхідних якостей керівного персоналу у 

сфері державної служби наведена в табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Класифікація необхідних якостей керівного персоналу у сфері державної 

служби 

Морально-етичні Професійно-ділові Особистісні 

Політична зрілість 

Обізнаність з питань 

внутрішньої і 

зовнішньої політики 

Почуття міри в 

користуванні 

особистою владою 

Чесність 

Порядність 

Самовідданість 

Впевненість у собі 

Почуття нового 

прогресивного 

Самокритичність 

Висока культура 

поведінки 

Скромність 

Тактовність 

Уважність  

 

Професійна 

компетентність 

Організаторські здібності 

Вміння впливати на 

людей 

Вміння переконувати 

Ініціативність 

Добросовісність 

Відповідальність 

Розсудливість 

Здатність до 

самовираження 

Досвідченість 

Системність професійних 

знань 

Здатність до навчання та 

інші 

Розум 

Ерудиція 

Інтелігентність 

Комунікабельність 

Обдарованість 

Доступність 

Хороша пам'ять 

Витримка 

Вимогливість 

Цілеспрямованість 

Твердість характеру 

Відкритість 

Здоров'я 

Здатність до 

перевантажень 

Інтуїція та інші 

 

Становлять певний інтерес вимоги до керівників, сформульовані 

зарубіжними спеціалістами з питань управління. Вони виокремлюють 

найбільш значущі якості менеджера. Так, один із основоположників науки 

управління Ф. Тейлор найважливішими якостями менеджера вважав: розум, 
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освіту, спеціальні знання, фізичну вправність і силу, такт, енергію, рішучість, 

чесність, розсудливість і здоровий глузд, міцне здоров'я. Інший фундатор 

наукового менеджменту А. Файоль як першу умову, якій повинен відповідати 

менеджер, визначав уміння бути хорошим адміністратором, тобто мати 

здатність передбачати, організовувати погоджувати і контролювати. Друга 

умова, на його погляд, полягає в компетентності у спеціальній функції, 

характерній для даної організації. Серед інших якостей і знань, бажаних для 

всіх найважливіших менеджерів, він визначив: 1) здоров'я і фізична сила; 2) 

інтелігентність і розумова сила; 3) моральні якості: розсудлива воля, тверда і 

наполеглива енергія і, якщо необхідно, сміливість; почуття відповідальності; 

почуття обов'язку і турботи про спільні інтереси; 4) високий рівень загальної 

культури; 5) загальна уява про всі найбільш суттєві функції [66]. Виокремлені 

Ф. Тейлором і А. Файолем якості менеджера є надзвичайно важливими для 

керівного персоналу у сфері державної служби. 

Англійські спеціалісти в галузі менеджменту М. Вудкок і Д. Френсіс 

вважають, що управління в сучасних умовах потребує наявності в менеджерів 

таких якостей і здібностей: здатність управляти собою; розумні особистісні 

цінності; чіткі особисті цілі; прагнення до постійного особистого росту; 

навички вирішувати проблеми; здатність до інновацій; висока здібність 

впливати на оточуючих; знання сучасних управлінських підходів; здатність 

керувати; вміння навчати і розвивати підлеглих; здатність формувати і 

розвивати ефективні робочі групи. Ці фактори, на думку вчених, забезпечують 

основу для оцінки кожним керівником своїх можливостей щодо тих вимог, які 

ставить перед ними їх робота [9]. 

Дані вимоги, звичайно, не можна повністю копіювати, як і зарубіжний 

досвід взагалі, але використати їх певною мірою, із урахуванням категорій і 

рангів керівного персоналу у сфері державної служби, можливо. 

З урахуванням особистісних і професійних якостей важливо вивчати 

відповідність того чи іншого керівника у сфері державної служби 

кваліфікаційним вимогам державної посади, формувати своєрідні 
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професіограми, у яких, з одного боку, будуть ураховані вимоги до керівників, 

а з іншого – відповідні знання, уміння навички, здібності, необхідні для 

виконання цих вимог. 

Головним управлінням державної служби України розроблено довідник 

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад, і в тому числі 

керівних, у сфері державної служби, який використовується для розробки 

посадових інструкцій, доборі кадрів керівного персоналу, його атестації. 

Якості керівного персоналу у сфері державної служби мають 

безпосередній вплив на його авторитет. У свою чергу, без авторитету 

керівного персоналу у сфері державної служби неможливий авторитет влади. 

Авторитет керівника у сфері державної служби повинен розглядатися 

різносторонньо. Важливою при цьому є не лише оцінка якостей керівника 

очима підлеглих, колег, вищих керівників, а й самооцінка. З цієї позиції слід 

відзначити, що головне завдання формування якостей сучасного нового типу 

керівників у сфері державного управління полягає в тому, щоб норми й 

цінності державної діяльності перетворити у позитивні мотиви особистої 

поведінки кожного керівника. Цьому повинна сприяти щорічна атестація та 

оцінка діяльності керівних кадрів органів влади. Це одне з найактуальніших 

завдань сьогодення. 

Критерії якостей керівного персоналу у сфері державної служби 

поділяються на обов'язкові і додаткові. До обов'язкових критеріїв можна 

віднести: освіту, її відповідність знанням та вмінням; досвід управлінської 

діяльності; відповідність зазначеному віку; фізичну та розумову відповідність; 

знання нормативно-правових документів, які регулюють сферу діяльності 

керівника; вільне володіння державною мовою; відповідні особисті якості та 

навички тощо. 

Додаткові критерії – це додаткові вміння, які допоможуть керівному 

персоналу краще виконувати свої обов'язки. До цих критеріїв можна віднести 

наявність спеціальної освіти в галузі державного управління (магістр 

державного управління, магістр державної служби), ученого звання (кандидат, 
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доктор наук, доцент, професор); знання персонального комп'ютера; знання 

іноземної; досвід роботи на державній службі тощо. На деяких керівних 

додаткові критерії можуть переходити в обов'язкові.  

Якою б суттєвою не була значущість особистісних якостей керівників, 

але ще більш вагомою є їх оцінка за результатами діяльності.  

Заслуговують на увагу такі методи оцінки: 

− кількісні, які використовують для отримання певних числових значень 

якостей (у балах та коефіцієнтах); 

− якісні, які базуються на вивченні документів, інших письмових і усних 

джерел: матеріалів бесід, опитувань, спостережень, наказів, тестування тощо, 

з метою виявлення характеру взаємовідносин з підлеглими, колегами, 

громадськими організаціями, вміння самостійно вирішувати всі проблеми і т. 

ін.; комбіновані, які поєднують переваги перших двох методів, з допомогою 

яких можна отримати на базі вихідних характеристик цифрову оцінку якостей 

керівника або претендента [39]. 

Найбільш достовірна і перспективна комбінована оцінка якостей 

керівників і претендентів на керівні посади в процесі службової атестації. У 

даний час атестація є загальновизнаною організаційно-правовою формою 

перевірки оцінки якостей керівника у сфері державної служби. Вона 

проводиться у сфері державної служби один раз у три роки. 

Вивчення професійно-ділових, морально-етичних і особистісних якостей 

керівників на підставі атестації дає змогу розробити рекомендації щодо їх 

раціонального використання відповідно до здібностей, кваліфікації, інтересів і 

перспектив. Разом з тим атестація підвищує ефективність діяльності і 

відповідальність державних службовців.  

Важливе значення для оцінки якостей претендентів має використання 

такого інструмента, як конкурс на заміщення керівної вакантної посади в 

органах державної влади. 

Одним із методів оцінювання кваліфікації керівних кадрів у сфері 

державної служби є метод оцінювання за анкетними даними. Він здійснюється 
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на підставі вивчення особистих карток, які дають можливість отримати 

вичерпну інформацію про освіту, просування по службі, підвищення 

кваліфікації тощо.  

Доцільно використовувати і такі процедури, як створення банку 

кваліфікаційних оцінок для висунення на керівні посади, системи позитивної 

мотивації, використання моніторингових досліджень, рейтингових оцінок за 

результатами навчання та соціологічних досліджень, комплексних методів 

оцінювання керівника в сфері державної служби. 

Слід підкреслити, що в процесі розвитку державної служби, реалізації 

державної кадрової політики, уже сформовані якості керівного персоналу у 

сфері державної служби постійно розвиваються, вдосконалюються, а тому 

класифікація необхідних якостей керівного персоналу у сфері державної 

служби ніколи не буде завершена, навпаки, вона залишається відкритою для 

доповнень і змін, ґрунтується на необхідності врахування конкретної ситуації, 

нового досвіду, отриманого в результаті багатогранної кадрової діяльності. 

Таким чином, у сучасних умовах державотворення існує нагальна 

потреба формування якостей сучасного типу керівного персоналу у сфері 

державної служби, керівних кадрів нової генерації з високою управлінською, 

правовою і політичною культурою, здатних ефективно регулювати процеси 

суспільної життєдіяльності. 

Різні способи реалізації повноважень керівника з метою забезпечення 

найвищої ефективності та результативності діяльності державного органу, 

підприємства, установи або організації виявляються в різних стилях 

управління та керівництва. 

Стиль (від лат. stuius - стрижень для письма) - це сукупність прийомів, 

форм і методів здійснення якої-небудь роботи, діяльності, поведінки. Стиль 

управління та стиль роботи керівника – це різні поняття. 

Стиль управління характеризує безпосередньо діяльність державних 

органів й окремих керівників і розглядається в цілому як сукупність 

конкретних способів і методів у процесі вирішення завдань управління. 
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Стиль державного управління є складним, багатоелементним і 

системним явищем, що ґрунтується на певному синтезі соціальних, 

нормативних, організаційних, інформаційних і технічних параметрів 

державного управління, тобто, певною мірою, на об'єктивних засадах, з 

одного боку і наявного генофонду, інтелектуального розвитку, історичного 

досвіду та соціальне-психологічного потенціалу, або суб'єктивного фактора, 

задіяного в управління - з іншого. Саме через стиль управління виявляє себе 

не лише як наука, а й як мистецтво. 

Відмінність роботи керівного персоналу у сфері державної служби від 

стилю роботи в інших сферах суспільства полягає, перш за все, у такому: 1) 

соціальна активність керівного персоналу і відповідальних органів пов'язана з 

використанням державно-владних повноважень або опорою на них; 2) така 

активність чітко та повною мірою законодавче регламентована й відбувається 

в установлених формах і процедурах; 3) ця активність має на меті формування 

та реалізацію керівних дій. 

Стиль роботи керівного персоналу у сфері державної служби 

створюється певною комбінацією названих елементів. З огляду на це в 

науковій літературі виділяється кілька різновидів стилю управління: 

директивний (адміністративно-директивний, автократичний), демократичний 

(кооперативний, колегіальний) і ліберальний. Крім указаних, виділяють також 

загальний, індивідуальний та інші стилі. Загальний стиль − це стиль 

нормативний, тобто загальновизнаний; його головні риси виявляються 

повсюдно, у широких масштабах, що розділяє та підтримує суспільство. 

Під індивідуальним стилем ми розуміємо загальний стиль, 

пристосований до конкретних умов управлінської діяльності і якостей 

відповідних керівників. Найбільший вплив на індивідуальний стиль роботи 

мають соціально-психологічні якості керівника, що й характеризує його як 

певне соціальне-психологічне явище. 

Слід відзначити, що в чистому вигляді жоден стиль управління не 

виявляється. Найчастіше має місце змішування стилів за явною перевагою 
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якогось одного. Природно також, що стиль управління безпосередньо 

залежить від якостей керівного персоналу у сфері державної служби, який 

зайнятий в управлінських процесах. 

Сьогодні типологія стилів керівництва остаточно ще не сформувалася, 

загального визначення цього багатоаспектного поняття й терміна ні вчені, ні 

практики так і не знайшли. У вітчизняній і зарубіжній літературі стилі 

управління класифікуються по-різному. Перерахувати всі назви типів і стилів 

управління неможливо, їх можна переглядати до безкінечності: 

адміністративний, делегуючий, соціально-психологічний, контактний, 

дистанційний, новаторський, аналітичний, колективний, командний, 

консервативний, інтуїтивний і т. ін.  

Як показує аналіз наукової літератури, із усіх можливих стилів 

керівництва на перший план виходять три основних (авторитарний, 

демократичний, ліберальний) і комбінований стиль керівництва. 

Авторитарний стиль керівництва (від фр. autoritare – владний, від лат. 

auctoritas – влада) характеризується тим, що керівник покладається виключно 

на авторитет посади, в прийнятті рішень орієнтується на власні цілі, критерії 

та інтереси, займає жорсткі позиції, застосовує методи адміністративного й 

психологічного впливу на людей, завжди впевнений у власній правоті, 

спирається на свої знання та вміння, широкі зв'язки в органах державної влади 

й серед підприємців. Такий стиль ефективний у напружених управлінських 

ситуаціях, коли потрібні швидкі та рішучі дії, а також у разі низької трудової і 

виконавської дисципліни. Керівник такого типу може привести організацію як 

до великого успіху, так і до повного краху. Виділяють такі форми 

авторитарного стилю: патріархальний, харизматичний, автократичний, 

бюрократичний. За патріархальної форми авторитарного стилю всі зобов'язані 

підкорятись “батькові-керівнику”, який вважає підлеглих недостатньо 

підготовленими для прийняття рішень і вважає за обов'язок про них 

піклуватися; за харизматичної форми за лідером визнаються видатні, єдині у 

своєму роді якості, а тому він може вимагати все від підлеглих і не 
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зобов'язаний про них піклуватися; за автократичної форми керівництво 

здійснюється апаратом управління через підлеглі інстанції, які 

опосередковано проводять рішення автократа, але залишаються підлеглими 

йому; за бюрократичної форми виключається свавілля вищої сили, домінує 

деперсоніфікація, керівники всіх рівнів займають свої місця в структурі 

відповідних інстанцій і мають право на використання наданих їм 

повноважень; системі регулювання підчиняється як керівництво, так і 

підлеглі. Авторитарний стиль керівництва призводить здебільшого до 

розвитку в колективі конфліктних ситуацій, породжує взаємну недовіру 

співробітників. 

Демократичний стиль керівництва передбачає надання підлеглим 

самостійності, підготовку й прийняття рішень за їх активної участі. Керівник у 

своїй роботі постійно спирається на групу однодумців в особі ради, президії, 

колегії тощо, дбає про створення необхідних для виконання роботи умов, з 

повагою ставиться до людей і турбується щодо задоволення їх потреб. Такий 

стиль управління підвищує мотивацію персоналу. Керівник такого типу − 

хороший політик, “дипломат”, “стратег”, доброзичлива та відкрита людина. 

Недоліки цього стилю виявляються в його недостатній мобільності, 

динамічності та оперативності. 

У сучасній практиці у сфері державної служби застосовується 

комбінація авторитарного та демократичного стилів керівництва, яка дає 

можливість забезпечити поєднання характерних для авторитарного стилю 

високого рівня організації, орієнтації на завдання й характерних для 

демократичного стилю високого рівня трудової моралі, орієнтації на людей, з 

тим, щоб забезпечити мету керівництва та високий рівень організації й 

трудової моралі, орієнтацію на кінцевий результат. 

Ліберальний стиль керівництва характеризується безініціативністю та 

постійним очікуванням указівок зверху, відсутністю розмаху в діяльності, 

небажанням прийняти на себе відповідальність за рішення та їх наслідки. 

Керівник такого типу не має глибоких знань, сили волі, занадто стурбований 
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вирішенням власних проблем. Ліберальний стиль досить нестійкий, 

малоефективний, але його перевага – у колективному прийнятті управлінських 

рішень. 

Комбінований, або змішаний стиль керівництва передбачає поєднання 

всіх перерахованих типів, рішення приймаються одноосібне або колективно, 

залежно від конкретної ситуації. Керівник такого типу, ураховуючи ситуацію, 

наказує, пропонує, погоджує: придушує, коли впевнений у своїй правоті, 

заохочує, якщо потрібне колективне рішення; намагається бути в курсі 

сучасних вимог, періодично підвищує кваліфікацію; найбільше залежить від 

темпераменту, переважно комунікабельний, доброзичливий, найчастіше 

розподіляє обов'язки між собою та підлеглими. 

Жодна класифікація не охоплює всієї різноманітності стилів управління 

і стилів керівництва керівного персоналу у сфері державної служби, які 

зустрічаються у практиці. Стиль роботи та управлінської діяльності кожного 

керівника прямо залежить від пануючого в даний період часу стилю в 

соціальному управлінні країни. У світовій управлінській думці сформульовано 

декілька теорій, які по-різному оцінюють взаємовідносини людей в 

управлінських процесах. 

Керівник, який прагне до максимальної ефективності та 

результативності своєї роботи, повинен навчитися користуватися всіма 

стилями та методами впливу на них залежно від конкретної ситуації й 

конкретної дії. Найчастіше змішування стилів проходить при явній перевазі 

якогось одного. 

Як свідчить власний історичний і зарубіжний досвід, найбільш 

ефективним і орієнтовним на далеку перспективу є інноваційний за змістом 

демократичний стиль управління і керівництва. Саме цей стиль управління дає 

можливість керівному персоналу у сфері державної служби стабілізувати 

управлінські процеси та налагодити раціональний суспільний розвиток, 

врахувати соціальні, галузеві та місцеві умови. 

Однією з умов ефективного управління за допомогою того чи іншого 
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стилю є його відповідність особистим рисам самого керівника. Так, 

демократичний стиль вдовольняє перш за все керівників демократичного 

типу. Демократичні процеси, що відбуваються в Україні, спонукають нас під 

час добору керівного персоналу у сфері державної служби віддавати перевагу 

претендентам демократичного типу, керівникам-новаторам, здатним 

аналізувати свою діяльність та об'єднувати навколо себе людей для вирішення 

конкретних завдань. 

Ефективність діяльності органу державної влади значною мірою 

залежить від діяльності керівного персоналу у сфері державної служби, його 

професіоналізму. Оцінка професіоналізму керівного персоналу у сфері 

державної служби є однією з найбільш складних проблем реформування 

інституту державної служби України. У системі державної служби управління 

керівним персоналом не може здійснюватися без такого важливого 

інструменту роботи з персоналом як оцінка його професіоналізму. 

Особливо актуальне завдання об'єктивної оцінки професіоналізму 

керівного персоналу у сфері державної служби в даний час. Це пов'язано з 

кризою управління, зниженням рівня професіоналізму і компетентності 

керівних кадрів на всіх етапах – від прийняття державно-управлінських 

рішень і до організації їх виконання, соціального контролю та оцінки 

результатів. Сьогодні ще, на жаль, недостатній рівень професіоналізму і 

компетентності керівного персоналу у сфері державної служби. Значна 

частина керівників не має ні відповідних професійних знань, ні досвіду роботи 

в органах державної влади і за своїми професійно-діловими та особистісними 

якостями не відповідає займаним посадам. Не маючи глибокої професійної 

підготовки, вони не в змозі вирішувати нові складні завдання, а тому 

зміцнення системи державної служби, ефективна робота всіх органів 

державної влади неможлива без суттєвого підвищення професіоналізму 

керівного персоналу. 

Оцінка професіоналізму керівного персоналу у сфері державної служби 

− це процес визначення ефективності виконання керівниками органу 
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державної влади своїх посадових обов'язків і повноважень, професійних 

завдань і реалізації організаційних функцій, спрямованих на досягнення 

соціально-значущих цілей. 

Показником професіоналізму керівного персоналу у сфері державної 

служби є професійні знання, уміння й навички. Під професійними знаннями в 

сфері державної служби розуміється цілісна і систематизована сукупність 

знань про діяльність по реалізації повноважень органу державної влади. Ці 

знання обов'язково включають знання керівним персоналом своїх завдань, 

функцій, повноважень, прав і обов'язків відповідно до зайнятої посади. Під 

вміннями у сфері державної служби розуміють професійні знання, втілені у 

вирішення конкретних службових проблем по займаній посаді. Під навичками 

у сфері державної служби розуміють вміння державного службовця, і в тому 

числі керівника, які він здійснює автоматично в режимі часу. Навички 

набуваються практичній службовій діяльності в умовах здійснення типових 

управлінських ситуацій. 

Продумана і високоефективна система оцінки професіоналізму 

керівного персоналу у сфері державної служби дозволить: знизити конфлікти 

в колективах, створювати сприятливі соціально-психологічні відносини між 

співробітниками, керівниками і підлеглими; стимулювати роботу керівного 

персоналу; встановити справедливе співвідношення між кількістю, якістю і 

рівнем заробітної плати керівників різних рівнів; отримувати інформацію про 

рівень професійного розвитку керівного персоналу у сфері державної служби; 

спостерігати динаміку змін оцінюваних показників і здійснювати порівняння 

по категоріям посад [69]. 

Практичний персонал-менеджмент базується на трьох підходах щодо 

оцінки діяльності керівного персоналу у сфері державної служби: оцінки 

прояву необхідних особистих рис працівника; оцінки виконавської поведінки 

працівників у цілому; оцінки результатів роботи. 

Важливе значення для оцінки професіоналізму керівного персоналу у 

сфері державної служби має проведення щорічної оцінки. Організаційне 
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забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на кадрові служби. 

Процедура проведення оцінки визначається Порядком проведення щорічної 

оцінки. 

При проведенні оцінювання результатів службової діяльності керівного 

персоналу у сфері державної служби, крім загальних критеріїв та показників 

якості роботи, які стосуються кожного державного службовця, а саме: 

виконання обов'язків і завдань; професійної компетентності; етики поведінки, 

до примірного переліку критеріїв включено окремо, додатково три групи 

критеріїв оцінки керівних працівників. 

До першої групи належать такі критерії: обсяг роботи, що виконується; 

якість роботи; планування роботи. 

До другої групи відносяться: професійні знання; професійні вміння і 

навички; уміння формулювати точку зору (усно, письмово); готовність до дій, 

ініціатива; оперативність мислення; працездатність та витривалість; 

відповідальність; самостійність; здатність до лідерства; здатність до 

накопичення, поновлення і творчого застосування професійного досвіду.  

Третю групу складають критерії, які визначають: етику поведінки, стиль 

спілкування; співробітництво; дисциплінованість. 

Стосовно керівного персоналу у сфері державної служби, крім вище 

перелічених критеріїв, застосовуються такі спеціальні критерії: здатність до 

переговорів; уміння організовувати роботу підлеглих; професіоналізм у 

керівництві роботою підрозділу; контроль; оцінка та заохочення 

співробітників. 

Оцінка по всіх перелічених критеріях повинна здійснюватися відповідно 

до рівня та якості виконання обов'язків і завдань. Разом з тим, як свідчить 

аналіз, дані критерії не повністю враховують сучасні вимоги до керівників і 

потребують подальшого вдосконалення. 

Оцінка професіоналізму керівного персоналу у сфері державної служби 

має бути комплексною. Доцільно прийняти окреме Положення про атестацію 

керівного персоналу у сфері державної служби, оскільки категорія керівників 
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відрізняється від інших державних службовців функціями та повноваженнями, 

особливо соціально-правовою та організаційною відповідальністю. 

Таким чином, оцінка професіоналізму керівного персоналу у сфері 

державної служби повинна сприяти підвищенню професіоналізму і 

компетентності керівних кадрів, розвитку державної служби, запровадженню 

адміністративної реформи, а удосконалення її форм і методів сприятиме 

формуванню професійно підготовленого корпусу керівних кадрів. Від того, 

наскільки успішно буде вирішена проблема розробки критеріїв і методів 

оцінки керівного персоналу у сфері державної служби, буде залежати 

ефективність вирішення завдань, що стоять перед керівним персоналом у 

сфері державної служби України. 

 

3.2. Основні пріоритети в удосконаленні управління керівним 

персоналом у сфері державної служби 

 

Найважливішим пунктом формування сучасної системи державного 

управління є кадрова політика, якість кадрів. Ми маємо допустити до 

державної служби вольові, ініціативні кадри нової генерації, які є нашим 

головним ресурсом, що потрібно примножувати. 

Створення в Україні професійної, відповідальної і надійної системи 

державного управління неможливе без удосконалення управління керівним 

персоналом у сфері державної служби, підвищення рівня інституційної 

спроможності державної служби в Україні та її наближення до стандартів 

Європейського Союзу. 

Стратегія реформування системи державної служби в Україні ставить 

завдання щодо вдосконалення кадрового потенціалу, створення оновленого, 

потужного і дієздатного державного апарату, становлення професійної, 

політично нейтральної та авторитетної державної служби. У Стратегії йде 

мова про доцільність законодавчого визначення таких типів посад: 

політичних, адміністративних, патронатних, про необхідність суттєвих змін у 
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характері діяльності кадрових служб органів виконавчої влади, запровадження 

єдиного порядку проведення відкритого конкурсу та стажування із 

складанням іспиту, розробку чіткого механізму просування по службі на 

підставі особистих професійних заслуг державних службовців, створення 

чіткого і прозорого механізму відповідальності державних службовців, 

посилення стабільних правових гарантій та соціальної захищеності 

працівників органів державної влади, вдосконалення професійного навчання 

державних службовців у напрямку їх підготовки до управлінської діяльності, 

прийняття рішень, стратегічного менеджменту тощо. 

Реформа державного управління є однією з основних для країн із 

перехідною економікою. Реалізація багатьох важливих змін, які потрібні для 

економічного розвитку, залучення інвестицій і створення робочих місць по 

всій країні, залежить від спроможності державного апарату розробляти та 

впроваджувати ефективні державні політики. 

Сучасне державне управління також є ключовим елементом у побудові 

довіри громадян до держави завдяки наданню доступних та якісних публічних 

послуг, відкритості та підзвітності держорганів. 

Згідно зі світовими показниками ефективності врядування, Україна 

посідає доволі низьке місце у рейтингах конкурентоспроможності. Покращити 

позиції держави здатні такі фактори, як зниження адміністративного 

навантаження державного регулювання, підвищення якості надання 

адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності 

адміністративних дій. 

Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України з формування 

державної політики можлива лише за наявності професійної, результативної 

та підзвітної системи виконавчої влади. Ефективна система державного 

управління є також однією з основних передумов демократичного врядування, 

що ґрунтується на принципах верховенства права. 

Результатом реформування має бути така система державного 

управління, що гарантує належне впровадження політичних рішень та 
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правових норм, є прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, 

спрямована на стале економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва 

та інвестицій.  

Реформа передбачає формування ефективної системи державного 

управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, 

спрямовану на потреби громадян, сталий суспільний розвиток та адекватне 

реагування на внутрішні і зовнішні виклики.  

У фокусі реформи державного управління зміна підходів у трьох 

ключових елементах виконавчої влади – структури, процедури та люди. На 

практиці це означає: 

 розбудову сильних та підзвітних державних інституцій; 

 підготовку якісних урядових рішень; 

 формування професійної державної служби; 

 запровадження електронного врядування; 

 надання зручних послуг громадянам. 

Без ефективної системи державного управління неможливо побудувати 

сильну демократичну державу. Саме тому реформа держуправління – це 

важлива передумова євроінтеграційного курсу України. А Європейський Союз 

підтримує реформу на експертному, технічному та фінансовому рівні. 

У 2016 року Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування 

державного управління до 2020 року і План заходів з її реалізації, що 

відповідають європейським стандартам належного урядування.  

Один із ключових етапів реформи – це підвищення спроможності 

міністерств, перетворення їх на потужні аналітичні центри, що будуть 

сфокусовані на формуванні політик, стануть лідерами у впровадженні реформ 

і підвищать ефективність діяльності уряду в цілому. 

Реформа державного управління змінює фокус роботи міністерств із 

продукування нормативних актів та управління майном на формування 

політик у галузях, за які відповідає міністерство. 

Це означає, що робота міністерств концентруватиметься на постійному 
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аналізі проблем і пошуку можливих варіантів їхнього вирішення, виробленні 

відповідних політик і оцінці ймовірних чи наявних наслідків реалізації цих 

політик. Також міністерства будуть проводити консультації зі стейкхолдерами 

та, за можливості, враховуватимуть їх пропозиції щодо політик та варіантів 

вирішення проблем, аналізуватимуть впливи тих рішень, що вже 

впроваджуються, з метою оперативного коригування. 

Формування політик – це ключова функція нових структурних 

підрозділів - директоратів політики, створених у міністерствах. Директорати 

стратегічного планування та євроінтеграції відповідатимуть за координацію, 

пріоритизацію політик та стратегування. 

Реформа дозволить Уряду будувати узгоджену ієрархію стратегічних 

цілей. Державний бюджет формуватимуть відповідно до цих цілей. Завдяки 

трирічному бюджетному плануванню реалізація цілей забезпечуватиметься 

необхідним фінансуванням. Постійний моніторинг та оцінка результатів 

реалізації політик дозволять оцінювати їх ефективність та коригувати 

відповідно до поставлених стратегічних цілей. 

У міністерствах також розпочалося формування «команд реформ» - 

директоратів, які складаються з висококваліфікованих і компетентних 

державних фахівців, здатних забезпечувати реалізацію реформ і підтримувати 

якісний процес формування та аналізу політики у пріоритетних галузях. 

Сучасні методи управління персоналом та реформування системи 

оплати праці на основі класифікації посад дозволять перетворити державу на 

конкурентного та престижного роботодавця. Державна служба має 

орієнтуватися на результат, а не на процес, та мати чіткі показники 

ефективності своєї діяльності. До того ж, завдяки системам електронного 

урядування та введенню чіткої системи збалансованих показників з аналізом 

їх впливу державна служба буде більш ефективною. Важливу роль у цих 

змінах відіграватиме і запровадження прозорої та справедливої системи 

оплати праці держслужбовців. 

У проведенні цієї реформи Україна має потужну підтримку ЄС. Так, у 



81 

грудні 2016 року було підписано фінансову угоду між Урядом України та 

Європейською Комісією, що передбачає підтримку України в реалізації 

Стратегії реформування державного управління на 2016–2020 роки в межах 

програми ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в 

Україні». Забезпечення координації реформи здійснює Координаційна рада з 

питань реформування державного управління. 

Актуальними є проблеми правового статусу керівного персоналу у сфері 

державної служби та правового регулювання у визначенні і статусі посади 

керівного персоналу у сфері державної служби, законодавчого та 

нормативного врегулювання гарантій соціально-правового становища 

керівного персоналу у сфері державної служби, правової регламентації кар'єри 

державного службовця як гарантій стабільності системи державної служби. 

Низька інституційна спроможність державної служби проявляється в 

недостатньому професійному рівні керівного персоналу, якості підготовки 

керівних кадрів, відсутності системного безперервного навчання і чітких 

стандартів та процедур діяльності, стратегічного планування роботи органів 

виконавчої влади. 

Недостатня ефективність управління державною службою зумовлена 

недосконалістю системи оплати праці керівного персоналу у сфері державної 

служби, розбіжністю в оплаті праці територіальних і відомчих органів влади, 

невисокою якістю управління керівним персоналом у сфері державної служби, 

відсутністю належного впливу Головдержслужби України на структурні 

передумови підвищення ефективності державного управління, зокрема на 

територіальному рівні. 

Підвищенню ефективності управління керівним персоналом у сфері 

державної служби має сприяти інституційний розвиток системи управління 

державною службою, створення елементів корпоративної мережі системи 

управління державною службою. Перші кроки у цьому вже зроблено. 

Ефективним механізмом підвищення якості управління керівним персоналом 

у сфері державної служби є впровадження у діяльність органів державної 
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влади єдиних стандартів і процедур, запровадження в органах державної 

влади стандарту управління якістю ISO 9001:2001, досвід якого уже мають 

Польща, Латвія, Велика Британія, Туреччина та інші країни. 

Сьогодні стоїть завдання з метою побудови загальної, більш досконалої 

системи управління, запровадити стандарти управління якістю ISO 9001:2001 

в апаратах усіх органів державної влади. З цією метою в органах державної 

влади має бути запроваджено системне внутрішнє навчання, а керівний 

персонал у сфері державної служби повинен пройти відповідну підготовку. 

Така підготовка керівного персоналу у сфері державної служби щодо 

запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю ISO 

9001:2001 вже розпочалася. Було проведено кілька семінарів з керівниками 

органів виконавчої влади щодо запровадження системи управління якістю, 

головним завданням яких було підвищення ефективності діяльності органів 

виконавчої влади з надання послуг в цілому, і підвищення відповідальності за 

це їх керівників зокрема.  

Також надважливим елементом в роботі з управління керівним 

персоналом в державній службі стало прийняття Закону України «Про 

запобігання корупції». Цей Закон визначає правові та організаційні засади 

функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок 

застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо 

усунення наслідків корупційних правопорушень. Інститутом підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління 

при Президентові України було зроблено на основі впровадження цього 

закону спеціальні короткострокові програми для керівних кадрів «Запобігання 

корупції та забезпечення доброчесності». Упродовж трьох тижнів учасники 

опановувують навчально-методичний матеріал, поглиблюючи та 

систематизуючи знання, уміння й практичні навички, щодо: 

- основних положень законодавства України з запобігання корупції; 

- сутності державної антикорупційної політики України; 

- механізмів запобігання корупції в органах державної влади; 
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- відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків; 

- етичних засад діяльності державних службовців; шляхів запобігання й 

врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності; 

- особливостей складання, подання та оприлюднення електронних 

декларацій для публічних службовців; 

- досвіду зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з 

корупцією; 

- видів та підстав притягнення державних службовців до юридичної 

відповідальності за порушення антикорупційного законодавства [47]. 

Важливими складовими навчання проведення підсумкового анкетування 

та комп’ютерного тестування, результатами яких засвідчують високий рівень 

засвоєння модулів програми, її компонентів та задоволеності слухачів якістю 

організації навчального процесу. 

Удосконалення управління керівним персоналом у сфері державної 

служби неможливе без формування й реалізації сучасної державної кадрової 

політики. Формування сучасної державної кадрової політики у сфері 

державної служби має враховувати такі основні завдання щодо розв'язання 

пріоритетних напрямів розвитку керівного персоналу, його потенціалу: 

розроблення концепції та програм відновлення, розвитку та використання 

людських, трудових і кадрових ресурсів в цілому і керівних кадрів зокрема; 

нормативно-правове забезпечення сучасної державної кадрової політики щодо 

управління керівним персоналом у сфері державної служби; розроблення 

морально-етичних основ роботи з керівними кадрами, удосконалення 

нормативного регулювання вимог професійної етики, підстав і процедур 

притягнення до відповідальності за її порушення; створення системи аудиту, 

моніторингу керівного кадрового потенціалу, проектного та аналітичного 

забезпечення системи управління керівним персоналом; оновлення державних 

стандартів щодо кваліфікаційних вимог до керівного персоналу у сфері 

державної служби; приведення системи управління керівним персоналом у 
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сфері державної служби у відповідність до стандартів ЄС; створення резерву 

керівних кадрів у сфері державної служби та проведення з ним системної 

роботи; створення умов для розвитку кадрової еліти, формування її стандартів 

відповідно до суспільних вимог, її ротації та всебічної підготовки; створення 

загальнодержавного інформаційного банку даних про потреби органів 

державної влади у кваліфікованих керівних кадрах; створення складових 

загальнонаціональної кадрової системи - регіональних кадрових підсистем, 

орієнтованих на пріоритети регіонального розвитку та кадрової політики 

регіону щодо управління керівним персоналом у сфері державної служби; 

посилення професіоналізації державної служби та формування її потужного 

керівного кадрового потенціалу; реформування загальнонаціональної системи 

професійної підготовки керівних кадрів державної служби з метою 

задоволення потреби в них органів державної влади; адаптація керівних кадрів 

до інформатизації суспільства, упровадження інформаційних технологій в усіх 

ланках кадрової системи органів державної влади; створення системи 

залучення, професійної орієнтації, підготовки та адаптації молоді до роботи на 

керівних посадах у сфері державної служби. 

Важливим напрямком вдосконалення управління керівним персоналом у 

сфері державної служби є правове забезпечення кар'єри і вирішення проблеми 

юридичної відповідальності кожного керівника. 

Це вимагає вдосконалення тих правових норм, які стосуються умов 

проходження і просування керівника по службі, планування і розвитку його 

кар'єри, визначення вимог щодо її успішного завершення. Вирішення 

багатоаспектної проблеми юридичної відповідальності керівного персоналу у 

сфері державної служби потребує системного, комплексного, 

взаємоузгодженого підходу в різних галузях права: адміністративного, 

трудового, кримінального, фінансового, забезпечення виконання заходів, 

спрямованих на боротьбу з корупцією в органах державної влади, введення 

більш гнучкої системи видів дисциплінарних стягнень. 

Необхідно вдосконалити систему мотивації, реформувати систему 
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оплати праці керівного персоналу у сфері державної служби. З метою 

забезпечення конкурентоспроможності заробітна плата керівного персоналу у 

сфері державної служби повинна наблизитись до оплати праці керівників у 

приватному секторі, а частка посадового окладу в оплаті праці має бути 

значно підвищена і складати 80-90 %. При цьому обов'язковим є зменшення 

міжвідомчих розбіжностей, розбіжностей, які існують на загальнодержавному, 

регіональному і місцевому рівнях, а також диференціація оплати керівних 

кадрів з урахуванням рівня їх відповідальності і особистих заслуг. 

Таким чином, діюча в Україні система державної служби має певні 

проблеми, які потребують подальшого вирішення, в тому числі шляхом 

адаптації цього інституту до стандартів ЄС. Стосовно управління керівним 

персоналом у сфері державної служби ці проблеми пов'язані, перш за все, з 

суміщенням політичних і адміністративних посад у межах однієї посади, 

відсутністю системи відкритого конкурсного відбору державних службовців 

найвищої ланки, управління кар'єрним ростом, резерву, ротації, безперервного 

професійного навчання, єдиних критеріїв оцінювання та стимулювання, 

нормативного регулювання вимог професійної етики керівних кадрів.  

Розвиток керівного персоналу в системі державної служби має 

здійснюватись також за такими пріоритетними напрямами: 

− забезпечення лідерства у процесі змін − розвиток вищого корпусу 

державної служби; створення школи вищого корпусу державної служби, 

створення колегіального органу з відбору кандидатів на посади у вищому 

корпусі державної служби; 

− створення системи безперервного навчання керівного персоналу у 

сфері державної служби, оволодіння ним знаннями щодо аналізу державної 

політики, стратегічного планування, кадрового менеджменту, управління 

змінами як постійного процесу вдосконалення управлінської освіти; 

− модернізація кадрових служб у системі державної служби шляхом 

навчання керівників і працівників кадрових служб сучасним підходам в 

системі управління персоналом, а також розширення функцій кадрових служб 
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і на цій основі створення в системі державної служби служб управління 

персоналом; 

− створення системи незалежного оцінювання керівного персоналу, 

основаної на принципах особистих заслуг і компетентності; 

− підвищення соціального та матеріального статусу керівного персоналу 

у сфері державної служби шляхом підвищення рівня оплати праці, створення 

системи матеріального і морального стимулювання; 

− встановлення чіткого регулювання норм професійної етики керівного 

персоналу у сфері державної служби. 

Практичне втілення в життя цих пріоритетних напрямів розвитку 

керівного персоналу у сфері державної служби, комплексне розв'язання 

проблем, що мають місце в управлінні керівним персоналом у сфері державної 

служби в контексті адаптації до європейських стандартів дадуть можливість 

здійснити подальшу розбудову інституту державної служби, підвищити 

ефективність виконання завдань держави, забезпечити сталий розвиток 

України, її поступове входження до європейської спільноти та досягнення 

європейських стандартів рівня життя громадян України. 
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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. Аналітичний огляд нормативно-правової бази державної служби в 

Україні та наукової літератури свідчить про відсутність спеціальних 

досліджень, присвячених проблемам управління керівним персоналом у сфері 

державної служби, про еволюційний характер розвитку теорії і практики 

управління персоналом взагалі, і керівним персоналом у сфері державної 

служби зокрема, а також про те, що проблема управління керівним персоналом 

у сфері державної служби раніше розглядалась лише фрагментарно. 

2. Дослідження історичного досвіду, особливостей сучасного стану й 

тенденцій розвитку управління персоналом державної служби в цілому і 

керівного персоналу у сфері державної служби зокрема, категоріальний аналіз 

проблеми у літературі дали змогу визначити поняття “керівний персонал у 

сфері державної служби” як сукупність усіх керівних кадрів, що працюють у 

сфері державної служби, мають певні якісні характеристики, виконують 

покладені на них завдання організовувати, координувати і контролювати 

роботу підлеглих, наділені повноваженнями приймати управлінські рішення та 

здійснювати їх виконання, і поняття “управління керівним персоналом у сфері 

державної служби” як систему суспільних відносин (організаційних, 

економічних, соціальних, правових, психологічних і моральних), що 

забезпечують ефективну реалізацію можливостей та повноважень керівника у 

сфері державної служби в інтересах як органу державної влади (суспільства і 

держави), так і самого керівника. 

3. Ефективність управління керівним персоналом у сфері державної 

служби в силу його складності і багатогранності може бути забезпечена тільки 

на основі чіткого визначення суб'єктів і об'єктів, їх правового статусу, 
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розмежування функцій керівників і кадрових служб у вирішенні кадрових 

питань, шляхом розширення функцій і повноважень кадрових служб, 

перетворення їх на служби управління персоналом, які б виконували обов'язки 

з прогнозування й планування потреби в кадрах, організації роботи по 

формуванню, використанню і професійному росту керівного персоналу у сфері 

державної служби на рівні сучасних вимог. 

4. Керівний персонал у сфері державної служби є головною складовою 

державної служби, а тому доцільно внести зміни до Закону України “Про 

державну службу”, доповнивши його окремим розділом, в якому передбачити 

соціальний та правовий статус керівника у сфері державної служби, виписати 

процедури призначення на керівні посади, проходження керівником кар'єри, 

соціальні, правові та матеріальні гарантії перебування на керівній посаді та 

виходу на пенсію. 

5. Удосконалення управління керівним персоналом у сфері державної 

служби можливе лише за умови чіткого визначення ролі і розмежування 

повноважень інститутів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Головного управління державної служби України та підпорядкованих їм 

органів щодо процедури призначення в органах державної влади керівників 

вищого рівня, вирішення питань добору, розстановки, формування резерву 

керівних кадрів, ротації, просування по службі, професійного навчання, 

звільнення і відставки керівних кадрів державної служби. 

6. Здійснення процесів децентралізації, передачі на місцевий рівень 

владних повноважень, вирішення завдань щодо забезпечення місцевих органів 

влади керівними кадрами відповідно до сучасних вимог управлінського 

процесу зумовлюють необхідність підвищення ролі регіональної кадрової 

політики, розробки і прийняття в кожній сфері Концепції кадрової політики в 

органах виконавчої влади, Програми кадрового забезпечення регіону. 

Сучасний рівень державного управління вимагає від керівників органів 

державної влади високого рівня професійних знань і великого практичного 

досвіду. Професійна підготовка і компетентність виступають важливим 



89 

фактором підвищення ефективності управління керівним персоналом у сфері 

державної служби. 

  



90 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Актуальні проблеми реалізації положень Закону України «Про 

запобігання корупції»: тези доповідей регіонального науково-практичного 

круглого столу, м. Запоріжжя, 1-2 грудня 2017 року / За заг. ред. Т. О. 

Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 216 с. 

2. Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному 

управлінні : метод. рек. для підготовки фахівців за ступенем вищої освіти 

«Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» / 

Уклад. : С. О. Кравченко, В. В. Пристайко. Київ : УкрСІЧ, 2018. 35 с.  

3. Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы : история, 

теория, закон, практика : [монографія] / Г. В. Атаманчук. − М. : Изд-во 

РАГС, 2004. − 272 с. 

4. Бондар І. С., Горник В. Г., Кравченко С. О., Кравченко В. В. 

Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні 

: навч. посіб. Мін-во освіти і науки України, Мін-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2016. 192 с. 

5. Веснин В. Р. Практический менеджмент персонала : [пособие 

по кадровой работе] / В.Р. Веснин. − М. : Юристъ, 1998. − 496 с. 

6. Воронько О. Система навчання керівних кадрів України : 

проблеми її становлення і розвитку / О. Воронько // Вісн. УАДУ − 1997. − 

№ 1. − С. 3-10. 

7. Воронько О. Формування кадрів державного управління, їх 

еліти. Деякі аспекти і проблеми / О. Воронько // Вісн. УАДУ. − 2002. − № 1. 

− С. 15-19. 

8. Воронько О. А. Керівні кадри : державна політика та система 

управління : [навч. посіб.] / О.А. Воронько − К. : УАДУ, 2000. − 156 с. 

9. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер. Для руководителя – 

практика / М. Вудкок, Д. Френсис ; [пер. с англ.] − М. : Дело, 1991. − 320 с. 

10. Головдержслужба ініціює проект Світового банку, спрямований 



91 

на модернізацію державної служби // Бюрократ. − 2005. − № 8-9. − С. 51. 

11. Гомаль В. П. Державна служба : [курс лекцій] / В.П. Гомаль, 

В.О. Чугаєва. − Д. : Наука і освіта, 2002. − 304 с. 

 

12. Гончарук Н. Т. Підготовка керівного персоналу в сфері 

державної служби / Н.Т. Гончарук // Державне управління в Україні : реалії 

та перспективи : зб. наук. пр. / [за заг. ред. B.I. Лугового, В.М. Князєва]. − 

К. : Вид-во НАДУ, 2005. − С. 96-101. 

13. Гончарук Н. Т. Підготовка керівного персоналу у сфері 

державної служби / Н.Г. Гончарук // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. 

пр. − Д. : ДРІДУ НАДУ − 2004. − Вип. 2 (16). − С. 152−161. 

14. Гончарук Н. Т. Принципи та методи управління керівним 

персоналом у сфері державної служби / Н.Г. Гончарук // Актуал. пробл. 

держ. упр. : зб. наук. пр. − О. : ОРІДУ НАДУ. − 2006. − Вип. 3. − С. 

170−176. 

15. Гончарук Н. Т. Проблеми та пріоритети добору керівних кадрів 

у державному управлінні / Н.Т. Гончарук // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. 

наук. пр. − Д. : ДРІДУ НАДУ, 2003. − Вип. 4 (14). − С. 175−187.  

16. Гончарук Н. Т. Стилі управління: переваги і недоліки / 

Н.Г. Гончарук // Актуал. пробл. держ. упр. : зб. наук. пр. − Д. : ДРІДУ 

НАДУ, 2002. − Вип. 3 (9). − С. 176−189. 

17. Гончарук Н. Т. Цілі, завдання, функції і структура управління 

керівним персоналом державної служби / Н.Т. Гончарук // Актуал, пробл. 

держ. упр. : зб. наук. пр. − Д. : ДРЇДУ НАДУ, 2006. − Вип.2 (24). − С. 

181−190. 

18. Государственная служба : кадры, организация, управление / 

[под общ. ред. А. Н. Турчинові]. − М. : Изд-во РАГС, 2003. − 277 с. 

19. Государственная служба : теория и организация : [курс лекцій] / 

[под ред. Е. В. Охотского, В. Г. Игнатова]. − Ростов н/Д. : Феникс, 1998. − 

640 с. 



92 

20. Государственное управление : основы теории и организации: 

[учебник] ; В 2 т. / [под ред. В. А. Козбаненко]. − 2-е изд., с изм. и доп. − 

М. : Статут, 2002. − Т. 1. − 366 с. 

21. Державна служба в Україні : зб. нормат. актів. − К. : Юрінком 

Інтер, 2002. − 352 с. 

22. Дубенко С. Д. Кадрове забезпечення державної служби // 

Виконавча влада в Україні : [навч. посіб.] / [за заг. ред. Н. Р. Нижник]. − 

К. : Вид-во УАДУ, 2002. − С. 64−80. 

23. Дубенко С. Д. Деякі аспекти децентралізації функцій державної 

служби // Актуал. пробл. держ. упр. на новому етапі державотворення : 

матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвячен. 10-річчю 

Академії, Київ, 31 трав. 2005. : У 2 т. / [за заг. ред. В. І. Лугового, 

В. М. Князєва]. − К. : Вид-во НАДУ, 2005. − Т. 1. − С. 283−284. 

24. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів: 

навч.-метод. матеріали / Т.Е. Василевська; уклад. О.М. Руденко. – К.: 

НАДУ, 2013. – 76 с. 

25. Іщенко О. Актуальні питання діяльності регіональних органів 

влади та кадрового забезпечення державної служби / О. Іщенко // Вісн. 

УАДУ − 2003. − № 4. − С. 5−13. 

26. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : [учебник] / 

А. Я. Кибанов. − М., 2002. − 202 с. 

27. Ківалов С. В. Організація державної служби в Україні : [навч.-

метод. посіб.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. − О. : Юрид. літ-ра, 2002. − 328 с. 

28. Конституція України : прийнята на 5-й сесії Верховної Ради 

України 28 черв. 1996 р. − К. : Україна, 1996. − 119 с. 

29. Концепція адміністративної реформи. − К., 1998. − 62 с. 

30. Концепція сучасної державної кадрової політики України / 

[В. І. Луговий, A. M. Михненко, Н. Р. Нижник та ін.] − К. : Вид-во НАДУ, 

2006. − 56 с. 

31. Кудерміна О. І., Казміренко Л. І., Андросюк В. Г., Фодчук А. Б. 



93 

Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах 

державної влади та місцевого самоврядування : навч. посіб. Київ : Нац. 

акад. внутр. справ, 2019. 168 с. 

32. Ларс Акер. Оцінка системи управління персоналом в органах 

виконавчої влади України : [звіт, підготовлений на замовлення Світового 

банку за підтримки Центру сприяння інституційному розвитку державної 

служби при Головному управлінні державної служби України]. − К., 

2005. − 31 с. 

33. Лукьяненко В. И. Функции управления / В. И. Лук’яненко // 

Служба кадров и персонал. − 2004. − № 5. − С. 17−21. 

34. Малиновський В. Я. Державна служба : теорія і практика : 

[навч. посіб.] / В. Я. Малиновський. − К. : Атіка, 2003. − 160 с. 

35. Наумов С. Государственная служба и кадровая политика / 

С. Наумов, В. Герасимова // Власть. − 2002. − № 2. − С. 64−70. 

36. Нижник Н. Р. Правове регулювання підвищення кваліфікації 

державних службовців в Україні / Н.Р. Нижник, В.А. Яцюк // Вісн. 

УАДУ. − 2000. − № 2. − С. 404−409. 

37. Оболенський О. Ю. Державна служба : [навч. посіб.] / 

О. Ю. Оболенський − К. : КНЕУ,2006. − 472 с.  

38. Одегов Ю. Г. Управление персоналом в структурно-логических 

схемах : [учебник] / Ю. Г. Одегов. − М. : Академический Проект, 2005. − 

1088 с. 

39. Оцінювання  в  діяльності  керівника-лідера:  навч.-

метод.  матеріали  / Л.А. Пашко, М.М. Газізов. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с. 

40. Пархоменко-Куцевіл О. І. Формування та розвиток сучасних 

антикорупційних органів державної влади як основа запобігання та подо- 

лання корупції: теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ : ДП 

«Вид. дім «Персонал», 2019. 308 с. 

41. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для 

України: навч.-метод. матеріали / Л.І. Даниленко, І.В. Поліщук. – К.: 



94 

НАДУ, 2013. – 132 с. 

42. Питання запобігання та виявлення корупції : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706. Дата оновлення: 

27.11.2019. URL:   

43. Положення про проведення атестації державних службовців ; 

затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 

// Держ. служба в Україні : зб. нормат. актів. − К. : Юрінком Інтер, 2002. − 

С. 218-221. 

44. Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 16 квіт. 1998 р. // Вісн. держ. служби України. − 1998. − № 499. − С. 32-

34. 

45. Про державну службу в органах виконавчої влади [Електронний 

ресурс] : Проект Закону України. − Режим доступу : http: // 

www.center.gov.ua/ua/news/detail/76.htm 

46. Про державну службу [Електронний ресурс] : Закон України від 

10 груд. 2015 р. № 889-VIII − Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text 

47. Про запобігання корупції [Електронний ресурс] : Закон України 

від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII − Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text 

48. Про затвердження Положення про проведення атестації 

державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 

2000р. № 1922 // Офіц. вісн. України. − 2001. − №1-2. − С.27. 

49. Про затвердження Положення про систему професійного 

навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 

їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад [Електронний ресурс]: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лют. 2019 р.№ 106 − Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2019-%D0%BF#n14. 



95 

50. Про місцеві державні адміністрації [Електронний ресурс] : 

Закон України від 9 квіт. 1999 р. № 586. − Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14 

51. Про основні підсумки діяльності Головного управління 

державної служби України у 2006 році на виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України, пріоритетні напрями розвитку державної 

служби та завдання на 2007 p. [Електронний ресурс] : Постанова Колегії 

Головдержслужби України від 4 берез. 2007 р. − Режим доступу : 

http://www.guds.gov.ua/control/uk/publishext/article;jsessionid 

52. Про положення про формування кадрового резерву для 

державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лют. 2001 

р. № 199 // Зб. постанов Уряду України. − 2001. − № 2. − С. 51.  

53. Про програму організації навчання голів, заступників голів, 

керівників структурних підрозділів районних державних адміністрацій, 

осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів районних рад 

[Електронний ресурс] : Розпорядження Президента України від 9 січ. 1999 

р. № 4. − Режим доступу : http://lawua.info/jurdata/dir293/dk293520.htm 

54. Про розробку Концепції з адаптації державної служби в Україні 

до стандартів Європейського Союзу [Електронний ресурс] : Указ 

Президента України від 24 груд. 2002 p. − Режим доступу: 

http://www.center.gov.ua/ua/199.htm 

55. Про систему підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців : Указ Президента України від 30 трав. 

1995 р. № 398 // Вісн. держ. служби України. − 1995. − № 2. − С. 30-31. 

56. Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів 

Української Академії державного управління : Указ Президента України 

від 11 верес. 1995 р. № 824 // Вісн. держ. служби України. − 1995. − 

№ 3−4. − С. 25-26. 

57. Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого 



96 

самоврядування : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лип. 1999 р. 

№ 1262 // Вісн. держ. служби України. − 1999. − №3. − С. 54-60. 

58. Про центри підвищення кваліфікації державних службовців та 

керівників державних підприємств, установ і організацій : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 19 лют. 1996 р. № 224 // Вісн. держ. служби 

України. − 1996. − № 2. − С. 29-36. 

59. Серьогін С. Організація кар'єри державного службовця як засіб 

попередження і запобігання корупції / С. Серьогін, В. Хлуткова // Вісн. 

УАДУ − 1999. − № 4. − С. 100-105. 

60. Словник іншомовних слів / [за ред. О. С. Мельничука]. − К. : 

Голов. Ред. Української Радянської енциклопедії, 1977. − 775 с. 

61. Стасюк О. Про деякі методологічні засади в доборі керівників 

органів державної влади / О. Стасюк // Вісн. УАДУ. − 1997. − № 3-4. − 

С. 50-55. 

62. Стратегія економічного та соціального розвитку України 

«Шляхом європейської інтеграції на 2004 - 2015 роки» [Електронний 

ресурс] : Указ Президента України від 28 квіт. 2004 р. № 493. − Режим 

доступу : http: //zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=493%2F2004 

63. Теорія і практика управління персоналом : [навч.-метод, посіб.] 

/ [авт.-уклад. Г. В. Щокін]. − К. : МАУП, 1998. − 256 с. 

64. Типове положення про кадрову службу органу виконавчої влади 

[Електронний ресурс] : Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 2 

серпня 1996 р. № 912. − Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=912-96-%EF 

65. Типовий порядок формування кадрового резерву в органах 

місцевого самоврядування : Затв. Постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 жовт. 2001 р. №1386 // Держ. служба в Україні: 3б. нормат. актів. − 

К. : Юрінком Інтер, 2002. − С. 58-60. 

66. Управление − это наука и искусство / [А. Файоль, Г. Эмерсон, 

Ф. Тейлор, Г. Форд]. − М., 1992. − 483 с. 



97 

67. Управление персоналом государственной службы : [учеб.- 

метод. пособ.] / [под общ. ред. Е. В. Охотского]. − М. : Изд-во РАГС, 1997. 

− 536 с. 

68. Управление персоналом организации. Практикум : [учеб. 

пособие] / [под ред. А. Я. Кибанова]. − М. : Инфра, 2002. − 296 с. 

69. Управление персоналом : [учебник] / [общ. ред. А. 

И. Турчинова]. − М. : Изд-во РАГС, 2003. − 488 с. 

70. Управление персоналом : [учебник] / [под ред. Т. Ю. Базарова, 

Б. Л. Яремина]. − 2-е изд., перераб. и доп. − М. : ЮНИТИ, 2002. − 560 с. 

71. Управление персоналом : [энциклопедический словарь] / [под. 

ред. А. Я. Кибанова]. − М. : Инфра, 1998. − Т. 8. − 453 с. 

72. Черепанов В. В. Управление государственной службой : 

состояние, проблемы и пути формирования / В.В. Черепанов // 

Государственная служба в современной России : [сб. ст. РАН.ИНИОН, Рос. 

акад. гос. службы при Президенте России] / [отв. ред. Е. В. Алферова, 

В. В. Черепанов]. − М. : ИНИОН, 2003. − 193 с. 

73. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента : [учебник] / 

Г. В. Щекин ; 5-е изд., стереотип. − К. : МАУП, 2004. − 280 с. 

74. Щекин Г. В. Социальная теория и кадровая политика : 

[монографія] / Г. В. Щекин. − К. : МАУП, 2000. − 576 с. 

 

 


