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Магістерську роботу присвячено аналізу та розвитку проблеми в галузі 

науки публічного управління й адміністрування – щодо розвитку механізмів 

реалізації кадрової роботи як об'єкта державної кадрової політики. Дана 

робота висвітлює актуальні питання, пов'язані з раціональним використанням 

людських ресурсів.  

 Метою роботи є дослідження стану державної кадрової політики, 

співвідношення понять «кадрова політика» і «управління персоналом», 

науково-теоретичне обґрунтування механізмів реалізації кадрової роботи як 

об'єкта державної кадрової політики, а також розробка рекомендацій щодо її 

покращення. Актуальность теми магістерської роботи полягає в тому, що 

кадрова політика в сучасному світі є визначальним і вирішальним фактором 

в успішності і конкурентоспроможності держави. У процесі дослідження 

використовувалися інформаційні джерелами, такі як: закони України; укази 

Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; нормативні та 

законодавчі акти міністерств та відомств; офіційні матеріали Державної 

служби статистики України; монографії та статті вітчизняних та зарубіжних 

авторів у сфері  державної кадрової політики, особисті дослідження автора. 

. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена насамперед тим, що в 

сучасних умовах в суспільстві державна кадрова політика стає все більш 

важливим фактором ефективного соціального управління. Її роль постійно 

зростає разом з ростом впливу людського фактора на вирішення соціальних 

проблем. Для того, щоб державна кадрова політика стала дієвою та 

результативною, необхідна її оптимізація як соціального інституту. 

Досліджуючи актуальні проблеми формування кадрової роботи як 

об’єкта державної кадрової політики, слід зазначити, що серед науковців не 

існує єдиного підходу до трактування та визначення поняття державної 

кадрової політики. Зокрема, в «Енциклопедії державного управління» 

державну кадрову політику визначено як цілеспрямовану, розраховану на 

тривалий період стратегічну діяльність держави з формування, збереження, 

зміцнення, розвитку та раціонального використання людських, трудових, 

кадрових ресурсів країни, визначення для досягнення цієї мети 

довгострокових цілей, соціально-економічних і політичних завдань, 

конкретних заходів щодо ідеологічного, програмного та ресурсного 

забезпечення головних передумов для реалізації національних інтересів у 

контексті побудови демократичної, правової, соціальної держави з ринковою 

економікою[4].  

Метою державної кадрової політики як соціального інституту є 

підвищення ефективності функціонування системи державного управління 

шляхом формування кадрового складу професійно підготовлених державних 

службовців, які мають необхідні якості служіння народу і суспільству. 

В органах влади і управління державна кадрова політика являє собою 

систему офіційно визнаних цілей, завдань, пріоритетів і принципів щодо 

організації та регулювання кадрових процесів і відносин в державному 

апараті. Як соціальний інститут державна кадрова політика має складну 

структуру суб'єктів, об'єктів, засобів її реалізації, рівнів і видів. Без 
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з'ясування суті державної кадрової політики як соціального інституту 

неможливо ефективно забезпечити найважливіше конституційне право 

державних службовців на працю і професійно-кваліфікаційний розвиток. 

Державна кадрова політика і проблеми її реалізації розглядалися в 

працях В.Г. Яцуба, В.М. Олуйко, М. Іншин, О. Дьомін, Г. Леліков, В. Сороко, 

В.О. Чмига, Ю.В. Ковбасюк, А.З. Гильманова, М.М. Гугнина, В.Н. Іванова, 

О.Е. Кутафина, В.П. Мельникова, С.М.Домбровська, В.А. Андронов, 

О.І.Крюков, С.В.Майстро, А.Л.Помаза-Пономаренко, Ю.Г.Батир, 

І.М.Лопатченко,  П.І.Алієва, К.О.Гусаров та ін.. 

Останнім часом посилилася увага вчених до проблеми аналізу 

професійної діяльності та професіоналізму з позицій соціології, психології та 

акмеології. Проблеми становлення особистості професіонала і питання 

професійної етики висвітлені в роботах A. Г. Асмолова, В.К. Білолипецький, 

А.А. Деркача, В.П. Зазикін, Т.В. Калачова, А.К. Маркової, Н.Я. Перінський, 

А.П. Чернишова та ін. 

Метою магістерського дослідження є теоретичне обґрунтування та 

розробка практичних рекомендацій, щодо формування та реалізації 

механізмів формування кадрової роботи як об'єкта державної кадрової 

політики.  

Для досягнення мети дослідження встановленно та  вирішено завдання 

методичного, теоретичного та практичного характеру:  

висвітлені історичне формування та реалізації державної кадрової 

політики 

охарактеризовані поняття і відмінності об'єкт і суб'єкт державної 

кадрової політики; 

  розглянуто поняття кадрової політики, описані її мета і основні 

принципи; 

досліджено законодавче забезпечення, формування і реалізація 

кадрової політики в органах публічної влади; 
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 проаналізувано шляхи і засоби формування і розвитку кадрового 

резерву органів влади і управління; 

обґрунтувано концептуальні засади механізмів реалізації державної 

кадрової політики їх системи, спрямованої на зміцнення і стабілізацію 

державного апарату; 

розглянуто роль і місце кадрових технологій як механізму реалізації 

соціального потенціалу органів влади і управління. 

Об'єкт дослідження - кадрова робота як об'єкт державної кадрової 

політики. 

Предмет дослідження - механізми формування і розвитку кадрової 

роботи як об'єкта державної кадрової політики. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дана робота є дослідженням 

адміністративно-правового регулювання формування та реалізації кадрової 

політики у сфері публічного влади в Україні, результатом якого стало 

формування і обґрунтування низки теоретичних та практичних положень, 

висновків і пропозицій, які відповідають змістовим ознакам новизни роботи.  

У першому розділі роботи розглянуто теоретичні та методологічні 

основи кадрової політики в державному управлінні, сутність державної 

кадрової політики в державному управлінні, поняття суб'єкти та об'єкти 

державної кадрової політики. 

У другому розділі роботи здійснено аналіз основних механізмів 

формування і реалізації державної кадрової політики, стан та перспективи 

розвитку державної кадрової політики, нормативно-правової 

основи реалізації державної кадрової політики. 

У третьому розділі роботи визначено напрями вдосконалення 

механізмів реалізації державної кадрової політики з урахуванням 

зарубіжного досвіду на законодавчому рівні, вдосконалення кадрової 

політики в органах публічної влади, модернізація кадрової служби державної 

кадрової політики України у вимірі європейських стандартів європейської 

інтеграції.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

основні положення і висновки, наведені в кваліфікаційній роботі, доведено 

до рівня практичних рекомендацій, впровадження яких сприятиме реалізації 

запропонованих напрямів удосконалення механізмів формування і розвитку 

кадрової роботи як об'єкта державної кадрової політики.  

Основні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані в 

практичній діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування 

для подальшого удосконалення механізмів кадрової роботи в державній 

кадровій політиці. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОЇ 

ПОЛІТИКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

 

1.1. Історичний огляд формування та реалізації державної 

кадрової політики  

Питаннями ефективного управління задавалися ще за часів 

існування стародавньої Греції. Грецький філософ та мудрець Геракліт 

казав, що найважливішою турботою суспільства є «завчасна підготовка 

кращих людей до управління державою». Не менш великий мислитель 

Платон в IV ст. до н.е. сформулював найважливіші умови міцності 

держави: «До державного благоустрою відносяться дві речі: по-перше, 

встановлення посад і майбутніх посадових осіб, тобто визначення їх 

кількості та способу введення їх в посаду; по-друге, треба встановити, 

якими законами буде відати кожна з посад, і визначити кількість і якість 

цих посад ». З давніх-давен у могутніх правителів виникало питання: як 

зібрати людей для того, щоб провести певні роботи - побудувати піраміди, 

порахувати казну, зібрати урожай, приготувати їжу і так далі. Всі ми 

знаємо, що на зорі існування більш-менш цивілізованого світу людей такі 

питання вирішувалися за допомогою військових дій. Полонені ставали 

працівниками мимоволі - рабами, які і виконували накази і доручення 

своїх власників. 

У ХХ столітті цінність людських ресурсів почала визнаватися усіма, 

проте так було не завжди. Формування системи пошуку та відбору кадрів 

має довгу та складну історію. Шлях формування цієї системи можна 

умовно поділити на три історичні етапи:  

1) донауковий;  

2) класичний;  

3) сучасний. 

Донауковий етап розпочався приблизно 4-5 тисяч років тому, в 
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період формування рабовласницьких держав, на Стародавньому Сході 

(Шумер, Єгипет, Аркада) користувалися відбором персоналу. Наприклад, 

в Єгипті існувала школа чиновників, що готувала елітну касту державних 

службовців. У цю школу був найсуворіший, цілеспрямований відбір за 

багатьма критеріями. Приймали лише з певним рівнем розумових 

здібностей, фізичним розвитком, культурним рівнем та багато іншого 

впливали на зарахування в цю школу. До початку нашої ери сформувалася 

дуже сильна школа відбору в Стародавньому Китаї. Конфуцій і його 

приймачі створили цілу філософію відбору чиновників і представників 

знатних станів. Для реалізації подібних завдань здавна формувався 

спеціальний корпус чиновників, що утворюють державні секретаріати, 

канцелярії, накази. Цю філософію можна назвати попередником кадрової 

політики. Традиційно в країнах Сходу вищі органи адміністрації включали 

управління кадрів. Наприклад, в царстві Ся стародавнього Китаю таким 

кадровим органом був Гуаньцзіс, його функцією було управління 

цивільними чиновниками і кадрами армії. Це управління відало 

урахуванням і комплектуванням кадрів. Такі підрозділи наводили довідки 

про майбутніх чиновників і інших підданих правителя, нерідко 

використовуючи цю інформацію проти них. Основою відбору чиновника 

на службу стала не приналежність до багатого і знатного роду, а особисті 

заслуги, якість розуму і інтелект. Найвищі досягнення підбору 

припадають на період світанку Стародавньої Греції. На той час 

професіоналізм ремісників, мореплавців, воїнів досяг небачених висот, 

саме тому вимоги до професійного відбору посилились та ускладнились. 

Літописи свідчать, що перша служба з кадрового підбору та 

працевлаштування з'явилася в Німеччині в ХІV столітті. У наполеонівські 

часи Британія і Франція конкурували в "приватизації" людей - носіїв 

унікального досвіду і знань. Ці країни активно залучали до себе 

талановитих фахівців через спеціально створені організації, які заробляли 

"хороші" гроші за поставку розумних "голів". Таким чином в цей період 
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збільшилось розуміння важливості «людського фактору» в успіху кожної 

компанії зокрема та економіки країни в цілому. У період утвердження 

державності в XVI - початку XVIII ст. функції головної кадрової служби 

виконував Розрядний наказ - центральна державна установа, яка 

займалась питаннями обліку та комплектування служивих людей, а також 

військовим управлінням і платою дворян. Відповідно до встановленого 

порядку Розрядний наказ керував прикордонною службою, призначав 

полкових і міських воєвод, послів, суддів. Облік (звід записів) призначень 

на військову, громадянську і придворну службу вівся в спеціальних 

розрядних книгах. На жаль, зі знищенням місництва в 1682 р. розрядні 

книги були спалені. У петровський період були введені регламенти - 

законодавчі акти російської держави першої чверті XVIII в. вони були 

складені за ініціативою Петра I. У регламентах визначалися штати, 

структура, функції та порядок діяльності центральних державних установ, 

порядок проходження цивільної та військової служби (Генеральний 

регламент 1720 р.). На початку XX ст. з'являється інтерес, а потім 

відбувається розробка, поширення аналітичних методів управління 

персоналом. Необхідність наукового використання економічних, 

технологічних, організаційних методів управління, в тому числі 

людськими ресурсами, диктувалася загальним підвищенням рівня 

розвитку масового виробництва. 

У 30-х роках після ліквідації безробіття в СРСР в державних, 

партійних органах, на підприємствах, заводах, фабриках стали з'являтися 

управління, відділи кадрів з зразковим набором функцій, які виконуються 

кадровими службами радянського періоду.  

Відповідно до Постанови Наркомату праці СРСР № 377 від 28 

грудня 1930 біржі праці реорганізуються в управління кадрів, на які 

покладаються постачання народного господарства робочою силою, а 

також планування підготовки робочих кадрів і контроль за нею. У березні 

1939 р. був утворений вищий кадровий орган Управління кадрів при ЦК 
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ВКП (б). До його складу входило 45 відділів, які займалися підбором і 

розстановкою керівних кадрів практично по всіх галузях народного 

господарства. Управління кадрів організовуються у всіх промислових 

районах, а в непромислових - спеціальні органи з вербування. Ретельна 

процедура узгодження, яка була прийнята при призначенні на 

номенклатурні посади в партійні та державні структури, передбачала 

проведення з окремими кандидатами до десятка і більше бесід, головним 

чином на предмет політичної придатності. Функції розподілу кадрів 

вищих керівників в наступні роки належали Відділу організаційно-

партійної роботи ЦК партії. Активно в цій роботі брали участь Відділ 

адміністративних органів ЦК КПРС, пізніше - Державно-правовий відділ. 

В Радянській Росії 12 жовтня 1918 року рішенням Народного 

комісаріату юстиції була прийнята Інструкція «Про організацію 

радянської робітничо-селянської міліції». Цього ж дня були створені 

перші кадрові апарати органів внутрішніх справ.  

У роки Другої світової війни перед відділами кадрів промислових 

підприємств було поставлено грандіозне завдання в найкоротший термін 

прийняти на роботу і навчити сотні тисяч нових працівників всіх видів 

професій, щоб заміщати тих, хто пішов на війну. Це завдання було 

виконано, і з цього часу питання підбору, навчання, перекваліфікації стали 

важливим напрямком роботи відділу управління людьми. Новітній період 

вітчизняної історії характеризується децентралізацією та 

деноменклатурізацією кадрових процесів.  

На відміну від періоду анархії і невпорядкованості в системі 

призначень на вищі державні посади, який тривав з 1991 до 1993 року, 

кадрова політика і практика держави набули необхідного конституційний 

стрижень.  

Таким чином, науковий підхід до управління персоналом та служби 

управління персоналом стали формуватися в нашій країні ще в 20-ті роки 

XX в. Наукова організація праці, в рамках якої розроблялися питання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1918
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1
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управління персоналом, форми-вирішувалася у зв'язку з активним 

освоєнням зарубіжного досвіду, аналізом сутності та конкретних проявів 

професійного підбору, профорієнтації, проф-консультації, розстановки 

кадрів, раціональної організації праці і т. п.  

Початку класичного етапу сприяла індустріальна революція ХVІІІ- 

ХІХ століть, яка дала поштовх розвитку Європейського капіталізму. 

Перехід до механізованої праці дав поштовх до перерозподілу форм праці, 

появи нового типу службовця, керівника, що не зобов’язаний бути 

власником. Що спричинило велику прірву між робітниками, керівниками 

та власниками і виявило велику потребу в окремій структурі організації, 

яка слугувала зв’язком між цими сторонами. Таким чином з’явилися 

структури, відділи та служби, що займалися питаннями персоналу. 

На при кінці ХІХ- початку ХХ століть функції з управління 

трудовими ресурсами були зосереджені в органах трудового 

посередництва, на біржах праці, в агентствах і конторах з 

працевлаштування, в органах з вербування. Великі підприємства 

починають вводити до своєї структури спеціальні кадрові служби, 

працівники таких служб називалися секретарями по добробуту. Їхня 

функція полягала в посередництві між працівником та керівництвом. 

Кадрова проблема в той час вирішувалась шляхом переманювання кращих 

працівників з інших підприємств грошовими обіцянками та привілеями. 

Розвиток машинного виробництва, яке об'єднувало велику кількість 

працівників в межах промислових підприємств, сприяло створенню 

профспілок. Профспілки стали основною силою, здатною організовувати 

працівників, щоб відстоювати свої інтереси різними способами (страйки, 

бойкоти тощо).  

Першими хто вирішив науково обґрунтувати проблеми відбору 

кадрів були американський вчений Ф. Парсонс (1854-1908 рр.) та 

німецький психолог Г. Мюнстерберг (1863 - 1916 рр.) Вчені працювали у 

новій сфері науки психотехніки, метою якої стало практичне 
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пристосування психології до задач культури. Проте практичне 

застосування теорії стало можливим лише з появою вчення Ф. Тейлора 

про наукову організацію праці у двадцяти роках ХХ століття. У багатьох 

американських компаніях з’явилися «відділи створення особового 

складу», завданням яких було залучення робочої сили, відбір, початкове 

становлення, просування, виховання, навчання і навіть здоров’я 

працівників. У Німеччині уряд залучав психологів до відбору в різних 

сферах: як і в армії так і на підприємствах. Інститутом Прикладної 

Психології в Берліні було розроблену спеціальну анкету для керівників 

фірм, що мала 151 питання, з метою виявлення критеріїв детального опису 

конкретних професій. Такі відомі науковці і вчені як І.І. Рихтер, М. 

Мельніков, В.А. Рождєствєнський займалися розробкою вимог до різних 

професій та засобів їх вимірювання зазначених характеристик.  

Кадрова політика, на думку Sandhya M., спрямована на ряд 

принципів та правил поведінки, які формулюють переосмислюють, 

детально розглядаю та вирішують ряд дій, що регулюють відносини з 

працівниками для досягнення цілей організації [17]. Також кадрова 

політика встановлює критерії для прийняття рішень, відповідно до 

загальної мети організації. R.P. Kalhoon стверджує, що кадрова політика є 

керівництвом до дій. Вони дають загальний стандарт або основу, що дає 

можливість приймати рішення. Їх генезис полягає у цінностях, філософії, 

концепціях та принципах організації [17]. Він вважає, що кадрова політика 

повинна включати: довгострокові цілі кадрових відносин, що базуються 

на принципах філософії, соціології та етики; зобов’язання керівників на 

всіх рівнях підтвердити та підкріпити цю мету у своїх щоденних 14 

рішеннях та поведінці; свободу розсуду, щодо тлумачення 

довготермінової мети в різних ситуаціях та протягом певного часу.  

На сучасному етапі розвитку сталося перенесення досвіду з відбору 

кадрів у промисловості в економічні сфери, виникла так звана «Теорія 

якостей». Сутність цієї теорії полягає структурі особистості, сукупності її 
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особистих якостей лідера таких, як «енергійність», «розум», «характер»: 

«воля», «рішучість», «оперативність». Проте така теорія мала утопічний 

характер через особисті різниці людей і так і не знайшла своє місце у 

процесі професійного відбору керівників.  

Розглядаючи історію розвитку сучасного етапу управління 

персоналом і поділяючи думку Л.І. Евенка, можна виділити періоди, що 

характеризуються змінами значення людини в процесах і управлінні (див. 

табл.1.1) [45]: 

Таблиця 1.1  

Еволюція управління персоналом на сучасному етапі  

Етап еволюції 

теорії 

управління 

персоналом 

Наукові 

підходи та 

школи 

менеджменту 

Наукові напрями та 

ключові положення 

концепції 

Основні ідеї, 

використовуван

і в управлінні 

персоналом 

Тип 

управління 

Концепція 

використання 

трудових 

ресурсів 

(кінець ХІХ ст. 

до 60х 

років ХХ) 

Школа 

наукового 

управління 

Науковий підхід до 

управління і його 

принципам. 

Раціоналізація 

трудових операцій 

Розгляд 

трудових 

ресурсів як 

фактору 

виробництва. 

Наукові 

принципи 

організації праці 

 

Концепція 

наукового 

адмініструванн

я (з 30х років 

ХХ ст.) 

Класична 

(адміністратив

на школа) 

Поділ праці в 

управлінні. 

Процесний підхід до 

управління  

Управління як 

серія 

безперервних 

взаємопов'язани

х дій 

Пасивне 

Концепція 

управління 

людськими 

ресурсами (з 

60 х років ХХ 

ст) 

Школи 

людських 

відносин і 

поведінкових 

наук 

Колектив як особлива 

соціальна група. 

Міжособистісні 

відносини як фактор 

зростання 

ефективності та 

потенціалу кожного 

працівника  

Використання 

факторів 

комунікації, 

групової 

динаміки 

мотивації і 

лідерства. 

Ставлення до 

членів 

організації як до 

активних 

людських 

ресурсів 

 

Реактивне 

 Кількісний 

підхід і теорія 

прийняття 

рішень 

Поділ процесу 

розробки рішень на 

стадії і серію кроків. 

Застосування методів 

кількісних вимірів 

рішень 

Суб'єктивний 

підхід до оцінки 

раціональності 

кадрових 

рішень. 

Використання 
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кількісних 

моделей, методів 

і вимірників при 

прийнятті 

кадрових 

Концепція 

управління 

людиною 

(персоналом) 

(з 90 х років 

ХХ ст.) 

Системний і 

ситуаційний 

підхід  

Взаємодія і 

взаємозв'язок всіх 

частин організації. 

Облік впливу 

факторів 

навколишнього 

середовища. Аналіз 

ситуаційних змінних 

Розгляд 

організації як 

цілісної системи.  

Значення аналізу 

ділового 

середовища для 

ефективного 

управління 

персоналом. 

Прийняття 

кадрових рішень 

з урахуванням 

ситуації, що 

склалася 

Стратегічне 

системне 

Школа 

стратегії, 

інновацій та 

лідерства  

Безперервність 

взаємодії організації з 

навколишнім 

середовищем і 

розробка стратегії 

розвитку організації. 

Інновації як основа 

конкурентоспроможн

ості. Радикальна зміна 

взаємин між 

персоналом і 

керівництвом 

Розробка 

стратегії 

управління 

персоналом як 

складової 

стратегії 

організації. 

Інноваційний 

підхід до змін у 

сфері управління 

персоналом. 

Мотивація і 

лідерство як 

найважливіші 

основи 

управління 

персоналом 

Концепція 

управління за 

цілями 

Демократизація 

управління, участь 

трудящих у 

прибутках. 

Посилення впливу 

глобальних 

тенденцій в 

управлінні 

Структуризація 

цілей 

управління 

персоналом з 

подальшим 

проектуванням 

системи 

організації і 

мотивації їх 

досягнення 

Концепції 

інформаційни

х технологій 

та управління 

знаннями 

Синтез діяльності 

персоналу і високих 

технологій. 

Формування 

навчаються 

організацій 

Формування 

інтерактивного 

навчального 

оточення. 

Розвиток 

організації 

через розвиток 
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персоналу. 

Професіоналіза

ція управління 

персоналом 

 

На сучасному етапі людину розглядають не тільки як ресурс 

виробничої системи, її важливий елемент, але й як особистість, головний 

суб’єкт управління, з власними потребами, мотивацією, цінностями.  

Такі українськи вчені як В. Авер’янов, О.Воронько, С.Дуденко, 

займаються дослідженням проблем державного управління та місцевого 

самоврядування.[45] У своїх працях вони аналізують суттєві зміни, що 

відбуваються в підготовці та просуванні державних службовців і вказують 

на необхідність формування системи кадрової політики, прогнозують 

майбутній стан кадрової політики.  

Також багато вітчизняних вчених таких, як С.Озірська, Л.Пашко, 

О.Куленкова, Ю.Полянський, І.Грицяк та багато інших досліджують 

закордонний досвід, сутність та особливості функціонування інституту 

державної служби, кадрової політики в органах публічної влади. В їх 

дослідженнях міститься цікавий і корисний матеріал із 

найрізноманітніших питань державного управління, державних служб, 

кадрової політики різних країн світу [48].  

З метою підвищення статусу кадровика і кадрової служби загалом, 

зростання привабливості цієї професії журналом «Довідник кадровика» 

було запропоновано відзначати День кадровика 27 квітня. У 1993 році в 

цей день відповідною постановою Кабінету Міністрів України було 

прийнято зразок трудової книжки працівника незалежної України. 

Уперше своє професійне свято кадровики відзначали в 2007 році. Це 

знайшло серед них активну і гарячу підтримку. Працівники кадрових 

служб України 27 квітня вітають своїх колег і сподіваються, що їхня праця 

буде поцінована на державному рівні встановленням професійного свята 

— Дня кадровика. Встановлення такого свята не потребує додаткового 
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фінансування.  

Кадрова служба є на кожному підприємстві чи в установі України. 

Працівник кадрової служби мусить добре знатися на людях, розуміти їхні 

характери, бачити психологічний стан, ефективно організовувати і 

координувати їхню роботу. Він повинен вміти створювати у кожного 

працівника відчуття причетності до розв’язання спільних завдань, що 

виникають у процесі роботи. 

Сучасне виробництво вимагає від кадровиків таких якостей, як 

висока професійна майстерність, здатність приймати самостійні рішення. 

Для того щоб трикутник «держава — роботодавець — працівник» 

ефективно працював, кадровик має виконувати ключову роль.  

 

           1.2.   Сутність державної кадрової політики в державному 

управлінні.  

 

На сучасному етапі розвитку державності України вирішення питання 

якісного кадрового забезпечення суспільно-політичних та соціально-

економічних сфер життєдіяльності України стало одним із пріоритетних 

завдань. Вироблення та реалізація сучасної кадрової політики України в усіх 

сферах суспільної діяльності потребує ефективної кадрової системи, що 

включає сукупність кадрових інститутів та організаційних структур, які 

здійснюють цілісне управління кадровими процесами, з метою досягнення 

визначених пріоритетів розвитку суспільства [ ]. 

Українські вчені О. В. Крушельницька, Д. Г. Мельничук розглядають 

процес управління кадровою політикою як сукупність принципів, методів, 

форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та 

використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації 

та стимулювання [65, с. 38]. Згідно з поглядом Ф. Демидова, управління 

кадровою політикою – це цілеспрямована діяльність в області визначення 

основних стратегічних і тактичних напрямів щодо підбору, розміщення, 
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підвищення рівня професійних і ділових якостей кадрів з урахуванням даних 

про їх кількісну та якісну потребу, стан і перспективи суспільного розвитку 

[66, с. 276].  

Г. Співак трактує управління кадровою політикою підприємства як 

діяльність, що пов’язана з відносинами між суб’єктами організації 

(соціальними та професійно-кваліфікаційними групами, особистостями та 

організацією в цілому). Основна проблема управління кадровою політикою – 

це організація відносин «влада - підпорядкування» та сумісної діяльності, 

визначення ролей суб’єктів організації у справах підприємства, визначення 

форм, завдань, змісту діяльності суб’єктів організації, принципів і методів їх 

взаємодії [110, с.12].  

На думку В. Р. Веснина, управління кадровою політикою підприємства 

– це процес створення та формування системи поглядів, вимог, норм, 

принципів, що визначають основні напрями, форм і методів роботи з 

персоналом. Цілями є 18 збереження, укріплення і розвиток кадрового 

потенціалу, створення високопродуктивного колективу, забезпечення 

сприятливих економічних, соціальних і психологічних умов його діяльності 

[25, с. 39]. 

Ка́дрова полі́тика — сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які 

визначають напрямок і зміст роботи з персоналом. Через кадрову політику 

здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її 

вважають ядром системи управління персоналом. Кадрова політика 

формується керівництвом організації, реалізується кадровою службою в 

процесі виконання її працівниками своїх функцій [ ] . 

Кадрова політика - це і наука і мистецтво. Як наука вона покликана в 

ідеях, принципах, критеріях відображати виявлені закономірності розвитку 

кадрових процесів, стійкі, повторювані зв'язки і відносини, які надають їм 

певну якісну характеристику, визначають основні риси і принципи кадрової 

роботи [ ]. Див .: Дергачов С.В. Управління професійною підготовкою кадрів 

муніципальної служби в регіоні / С.В. Дергачов // Регионология. - 2008. - № 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Класифікація видів кадрової політики організації грунтується на 

безпосередньому впливі управлінського апарату на кадрову ситуацію. У 

зв’язку з цим виділяють наступні типи кадрової політики: пасивна, 

реактивна, превентивна, активна. 

За ступенем відкритості організації по відношенню до зовнішнього 

середовища при формуванні кадрового складу, принципової орієнтації на 

власний або зовнішній персонал виділяють два види кадрової політики: 

відкрита, закрита. 

Види кадрової політики 

Пасивна кадрова політика характеризується тим, що керівництво не 

має програми дій стосовно персоналу, а кадрова робота зводиться до 

ліквідації негативних наслідків. Для такої організації характерна відсутність 

прогнозу кадрових потреб, засобів оцінки праці і персоналу, діагностики 

кадрової ситуації, тощо.У фінансових планах кадрова проблематика, як 

правило, відображена на рівні інформаційної довідки про персонал без 

відповідного аналізу кадрових проблем і причин їх виникнення. Діагностика 

кадрової ситуації в цілому відсутня. Керівництво працює в режимі 

екстреного реагування на виникаючі конфліктні ситуації, що прагне погасити 

будь-якими засобами, не роблячи спроб зрозуміти причини та їх можливі 

наслідки. 

Реактивна кадрова політика характерна для організацій, керівництво яких 

здійснює контроль за симптомами кризової ситуації в роботі з персоналом 

(виникнення конфліктних ситуацій, відсутність достатньо кваліфікованої 

робочої сили для вирішення поставлених перед організацією завдань, 

відсутність мотивації до високопродуктивної праці) і намагається вирішити 

виникаючі проблеми. Керівництво організації вживає заходів по локалізації 

кризи, орієнтовано на розуміння причин, які призвели до виникнення 

кадрових проблем. Кадрові служби таких організацій розпорядженні 

засобами діагностики існуючої ситуації й адекватної екстреної допомоги. У 

програмах розвитку організації кадрові проблеми виділяються і 
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розглядаються спеціально, намічаються шляхи їх вирішення, проте основні 

труднощі виникають при середньостроковому прогнозуванні. 

Превентивна кадрова політика передбачає наявність у керівництва 

організації обґрунтованих прогнозів розвитку ситуації при одночасному 

нестачі коштів для здійснення впливу на кадрову ситуацію. Кадрова служба 

подібних організацій розпорядженні не тільки засобами діагностики 

персоналу, але і прогнозування кадрової ситуації на середньостроковий 

період. У програмах розвитку організації містяться коротко- і 

середньострокові прогнози потреби в кадрах (якісні та кількісні), 

сформульовані завдання з розвитку персоналу. Основна проблема таких 

організацій - розробка цільових кадрових програм. 

Активна кадрова політика характеризується наявністю у керівництва 

організації обгрунтованих прогнозів її розвитку і відповідних їм методів і 

засобів впливу на персонал. Кадрова служба здатна розробити антикризові 

кадрові програми, проводити постійний моніторинг ситуації і коректувати 

виконання програм відповідно до параметрів зовнішньої і внутрішньої 

ситуації на середньо- і довгостроковий періоди. Видається, що активна 

кадрова політика буде значно ефективніше, якщо будуть не тільки 

проголошені основні цілі і цінності, але і буде чітко показано, як (за 

допомогою яких засобів і прийомів) можна досягти оптимального стану 

кадрового потенціалу і що дасть кожному працівнику застосування цих 

нововведень. 

Активна кадрова політика орієнтується на стратегічні фактори успіху: 

- наближеність до ринку через орієнтацію на сферу діяльності і на запити 

клієнтів; 

- використання досягнень науково-технічного прогресу і новітніх технологій; 

- почуття економічної відповідальності та дотримання економічної рівноваги; 

- кваліфікований кадровий потенціал; 

- адаптивні і гнучкі організаційні структури. 
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Механізми, якими може користуватися керівництво при аналізі 

ситуації, призводять до того, що підстави для прогнозу і програм можуть 

бути як раціональними (усвідомлюваними), так і нераціональними (мало 

піддаються алгоритмізації та опису). Відповідно до цього виділяють два 

підвиди активної кадрової політики: раціональну та авантюристичної. 

Відкрита кадрова політика характеризується "прозорістю" організації 

для потенційних співробітників на будь-якому рівні ієрархії і готовністю 

прийняти на роботу будь-якого фахівця, якщо він володіє відповідною 

кваліфікацією, без урахування того, чи працював він раніше в даній 

організації або споріднених їй. Такого типу кадрова політика може бути 

адекватна для нових організацій, що ведуть агресивну політику завоювання 

ринку, орієнтованих на швидкий ріст і стрімкий вихід на передові позиції у 

своїй галузі. 

Закрита кадрова політика характеризується тим, що організація 

орієнтується на включення нового персоналу тільки з нижчого посадового 

рівня, а подальше заміщення відбувається тільки з числа працівників 

організації. Середній і вищий рівні управління непроникні для нового 

персоналу, прийнятого з боку. Кадрова політика даного типу характерна для 

організацій, орієнтованих на створення певної корпоративної атмосфери та 

організаційної культури.[Маслова В.М.] 

Кадрова політика як соціальне явище, маючи багаторівневу структуру, 

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

виступає держава, яка не може виключно на себе брати розв'язання всіх 

кадрових проблем, а обєктом - працівники органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. Кадрова політика як наука відображає 

закономірності розвитку об'єктивних кадрових процесів, зв'язки та 

відносини, що дають їм певну якісну характеристику, визначають основні 

риси та принципи кадрової роботи[ ]. 

В ході реалізації всього спектру заходів важливо зберегти оптимальне 

співвідношення новацій та спадкоємності, перспективності та прагматизму. 
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В аналізі кадрових процесів і виборі технологій важливе врахування 

відмінності стратегії – “кадрової політики” від тактики – “кадрової роботи”. 

Якщо кадрова робота – це діяльність багатьох суб’єктів з реалізації кадрової 

політики (сукупність технологій, способів, механізмів її реалізації; це 

організація роботи з кадрами), то під категорією державна кадрова політика 

(де суб’єктом виступає держава) розуміють державну стратегію, що виражає 

волю народу, політичний курс роботи з кадрами на загальнодержавному 

рівні, стратегію формування, розвитку та раціонального використання кадрів, 

всіх людських ресурсів держави [14].  

У розробці державної кадрової політики важливо вирізняти окремі 

етапи:  

- розробку кадрової доктрини;  

- вироблення концепції державної кадрової політики, визначення її 

змісту (системи цілей, пріоритетів, принципів тощо);  

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

- розробку та налагодження механізмів реалізації кадрової політики, 

розв'язання її окремих проблем. 

Державна кадрова політика є тим фундаментом, на реалізації норм і 

положень якого ведеться кадрове забезпечення державних органів. Оскільки 

основна робота з управління суспільними процесами ведеться виконавчими 

органами державної влади, то їх кадрове забезпечення є важливим напрямом 

діяльності держави в сучасних умовах. 

В структурно-змістовному плані державна кадрова політика – це вид 

державної політики, яка визначає найважливіші стратегічні цілі, задачі, 

завдання, принципи, напрями і пріоритети діяльності держави з організації та 

регулювання кадрових процесів і відносин, розвитку та раціонального 

використання кадрів, усього кадрового потенціалу суспільства. Державна 

кадрова політика суб’єктивна за формами, механізмами, технологіями 

реалізації, що в основному визначається суб’єктивними діями окремих осіб – 

лідерів, керівників державних структур, залежить від образу мислення. Це 
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вимагає проведення застережних і захисних заходів від проявів 

волюнтаризму, вольового адміністрування, а також передбачає 

цілеспрямоване формування у еліти державного управління єдиного 

розуміння поняття професіоналізму державної служби, етики взаємодії і 

поведінки, ефективності державного управління і його інструменту 

проведення – державної служби 

Визначення суб'єктів та об'єктів державної кадрової політики та 

характеру їх взаємодії - одна з основних проблем сучасної теорії і практики 

кадрової політики. 

У демократичній державі суб'єктами вироблення і реалізації кадрової 

політики стають багато соціально-правові інститути: державні, громадські, 

господарські та підприємницькі структури, самостійно господарюючі 

суб'єкти, органи місцевого самоврядування та ін. Під суб'єктом державної 

кадрової політики (в організаційно-управлінському плані) розуміється носій 

певних законом повноважень, прав і відповідальності у виробленні та 

реалізації державної кадрової політики, активний учасник кадрових процесів. 

Кожному суб'єкту відповідає свій обсяг функцій і повноважень, обмежений 

статусом даного суб'єкта і «кордонами» об'єкта управлінського регулювання 

(кадри апарату державної установи, господарської або громадської 

структури). В даному випадку мова йде про функції, права, обов'язки органу 

влади, партії, господарської структури. 

Про суб'єкті можна говорити і в соціологічному плані, коли мова йде 

про народ, соціум, людину: тут закладена теоретична опрацювання питання 

про роль народу як первосуб'екта державної кадрової політики. Відповідно 

до Конституції України, «Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ» (ч. 1 ст. 5). Народ здійснює свої функції в кадровій політиці 

як безпосередньо (через виборчий процес, референдуми, тощо), так і 

опосередковано (через представницькі органи, виборців, демократичні 

процедури, врахування громадської думки та ін.). У той же час народ в 

значній мірі делегує свої повноваження і функції в кадровій діяльності 
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державі (його гілкам і структурам), а окремі групи населення - політичним 

партіям, громадським, економічним та іншим об'єднанням і рухами. Перш за 

все через державу, його інститути і політичні партії, народ бере участь в 

управлінні кадровими процесами. 

Держава виступає головним (але не єдиним) суб'єктом кадрової 

політики. Державна кадрова політика формується державою, враховує і 

виражає інтереси людини, соціальних груп і прошарків всього народу. 

Кожній гілці влади як суб'єктів кадрової політики Конституцією України і 

законами, делегуються певні функції:  

- національні збори надає кадровій політиці легітимний характер, 

законодавчо закріплює її основи і принципи;  

- виконавчі органи формують і реалізують її на практиці;  

- судова влада і прокуратура контролюють дотримання законності в 

роботі з кадрами.  

Президента України, реалізуючи надані Конституцією повноваження, 

визначає завдання і основні напрями державної кадрової політики, призначає 

вищих посадових осіб. 

Процес державного управління є реалізація специфічних функцій 

держави у вигляді керуючих впливів державного апарату, який проводить і 

державну кадрову політику. 

Первинним системоутворюючим елементом державно-управлінського 

впливу на суспільство є державний орган. Державний орган - засновано в 

установленому (офіційному, юридичному) порядку утворення, яке виконує 

від імені держави будь-яку одну або декілька функцій відповідно до свого 

спеціальним громадським призначенням, що володіє організаційним єдністю, 

власної компетенції, повноважень. 

Державна кадрова політика реалізується через сукупність соціальних 

функцій владних інститутів і визначає шляхи і засоби кадрового 

забезпечення реформ, професіоналізм їх здійснення; є важливим фактором 

збереження та зміцнення цілісності держави, соціально-політичної 
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стабільності суспільства і виступає елементом регуляції життєдіяльності 

населення.  

Між тим, відсутність системних підходів у державній кадровій політиці 

викликали появу негативних тенденцій, які потребують врегулювання, а 

саме:  

- недосконалість законодавчої бази, що не забезпечує раціональне 

використання кадрового потенціалу;  

- невідповідність кадрової політики вимогам трансформаційних 

процесів у державі;  

- відсутність збалансованого управління професійною орієнтацією 

молоді, об’єктивних принципів професійного відбору і навчання, а також 

низькі темпи впровадження сучасних технологій професійного розвитку;  

- нерозвиненість кадрових інституцій і підходів у кадровому 

менеджменті на всіх рівнях;  

- відсутність інституційної пам’яті в кадровій сфері, оптимального 

поєднання здорового прагматизму, амбітності, креативного  мислення 

молодого покоління та досвіду старшого покоління, зокрема у сфері 

державного управління;  

- недостатнє застосування наукових підходів, результатів наукових 

досліджень при формуванні та реалізації державної кадрової політики. 

 Метою Стратегії державної кадрової політики є визначення основ 

державно-суспільних відносин, спрямованих на використання людських 

ресурсів країни, формування і відтворення кадрового потенціалу держави. 

 

1.3. Суб'єкти та об'єкти державної кадрової політики 

Державно-управлінський вплив на суспільство реалізується тільки 

через сукупність державних органів, а сама держава виступає як 

консолідуючий суб'єкт управління та державної кадрової політики та як 

система організаційно-правових форм складових її суб'єктів управління. 
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Кадри – це штатні кваліфіковані працівники з певною професійною 

підготовкою, які мають спеціальні знання, трудові навички чи досвід роботи 

у певній сфері діяльності [45]. Інколи, в зарубіжній та вітчизняній літературі 

під цим терміном розуміють лише частину працюючих, що є спеціалістами 

високої кваліфікації і відповідним стажем роботи на даному підприємстві. 

Роботу з кадрами проводять всі суб'єкти державної, господарської, 

громадської діяльності, але з урахуванням офіційно визнаних цілей, 

пріоритетів, принципів та вимог. Вони визначають завдання роботи з 

кадрами, розробляють кадрові програми (галузі, об'єднання, партії, регіони та 

ін.). Уточнюються і визначаються об'єкти і рамки впливу суб'єктів кадрової 

політики, оскільки кожен з них має відносно вузький, специфічний об'єкт 

регулювання. Заслуговує на увагу і такий концептуальний аспект проблеми, 

як розгляд кадрів державної служби одночасно як об'єкта і суб'єкта 

управління. Причому обсяг правової та управлінської суб'єктивності у 

чиновників різних рівнів неоднаковий. Для державного управління не 

характерно наявність лише однієї парної категорії «суб'єкт - об'єкт» - 

суб'єктивно-об'єктивні відносини. В системі державної служби чиновники, 

апарат окремого підрозділу (департаменту, управління) є одночасно об'єктом 

для вищого суб'єктам підприємництва. 

Суб'єкти і об'єкти державної кадрової політики. Під суб'єктом 

державної кадрової політики розуміється носій визначених законом 

повноважень, прав і відповідальності у виробленні та реалізації державної 

кадрової політики, активний учасник кадрових відносин. В останні роки ця 

тема набула особливої важливості, оскільки процеси роздержавлення, 

децентралізації, формування багатополюсного управління в суспільстві 

розмили колишні формулювання суб'єктів державної кадрової політики. 

У радянський період головним суб'єктом державної кадрової політики 

була Комуністична партія. Права і можливості інших суб'єктів (в тому числі і 

держави) були обмежені виконанням партійних директив і циркулярів. 
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Сьогодні держава виступає головним, але не єдиним суб'єктом кадрової 

політики. В організаційно-управлінському плані до суб'єктів кадрової 

політики можна віднести державні органи та установи, партійні, громадські, 

господарські організації. У соціологічному плані - народ, соціальні групи, 

класи, нації, тощо. 

У кожного суб'єкта своє коло функцій і повноважень, свій рівень 

управлінського регулювання. Вищим суб'єктом державної кадрової політики 

є народ. 

Під об'єктом державної кадрової політики розуміється то, на що 

спрямована предметно-практична діяльність суб'єкта: людські ресурси, кадри 

або їх окремі категорії і групи; кадрові процеси та відносини. Застосування 

терміну «кадри» в словосполученні «державна кадрова політика» значно 

звужує сферу застосування останньої, позначаючи лише фахівців, 

професіоналів. 

Держава як консолідований суб'єкт управління, як система 

організаційно-правових форм складових суб'єктів управління як об'єкт 

впливу має всі кадри суспільства, все трудові ресурси, багато кадрові 

процеси. 

Під об’єктом управління розуміються демографічні та соціально- 

економічні відносини, що пов’язані з виробництвом, формуванням, 

розподілом та використанням ресурсів. Суб’єкт управління - це керуючі 

елементи системи в якості яких виступають органи державної влади та 

органи управління працею різних рівнів та секторах економіки. 

Основними функціями об’єкту є компоненти системи управління 

персоналом - підбір, розстановка, оцінка, стимулювання. Суб’єкт же володіє 

функціями управління персоналом, займає активне положення по 

відношенню до об’єкта управління і має всі необхідні для цього можливості. 

Розглянемо схему взаємозв’язків суб’єктів і об’єктів управління 

персоналом (рис. 1.1)[45] 
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Вище керівництво приймає рішення по функціях управління 

персоналом, має закріплені статутом організації повноваження, що дають 

право приймати остаточне рішення, спрямовувати та координувати роботу 

інших. Лінійні менеджери уповноважені координувати роботу своїх 

підлеглих і несуть відповідальність за виконання основних завдання. 

Менеджери по персоналу надають допомогу лінійним менеджерам у вигляді 

консультацій стосовно кращих шляхів досягнення основних цілей по роботі з 

персоналом. Суб’єкти управління персоналом поділяють на внутрішні та 

зовнішні (табл. 1.2) [48].  

Таблиця 1.2  

Зовнішні суб’єкти 

Державні 
 

Недержавні 

Держава 
 

Кадрові агентства 
Регіональні служби зайнятості  

Рекрутингові агентства 
Трудові інспекції  

Консалтингові фірми 

Інспекції з охорони праці 
 

Центри навчання 

 

Рис. 1.1 Взаємозв’язки суб’єктів і об’єктів управління персоналом 
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Центри профорієнтації  

Центри оцінки персоналу 
 

Передбачені структурою управління організації 

 

 

Спеціалізовані 

Служба управління персоналом Служби 

соціального розвитку  

Служби охорони праці і техніки безпеки 

Центр навчання і розвитку  

Соціологи та психологи 

Неспеціалізовані 

Ради/ Рада акціонерів  

Вище керівництво  

Керівники 

Лінійні служби, що приймають участь в 

окремих соціально-трудових процесах 

(планово-економічні відділи, 

бухгалтерія, служба стратегічного 

розвитку) 

Непередбачені структурою управління організації 

Неформальні 

Групи робітників, об’єднанні за професійною 

ознакою  

Кадрові працівники 

Організовані 

Профспілки та інші громадські 

організації  

Ради підприємств  

Гуртки якості 

Табл. 1.3.Класифікація суб’єктів управління персоналом 
 

До внутрішніх суб’єктів можна віднести:  

- Функціональний апарат, що займається керуванням процесами 

підготовки, прийому, адаптування, переміщення кадрів;  

- Лінійний управлінський персонал, що здійснює керування підлеглими 

підрозділами;  

- Різні робочі, профспілкові, громадські організації, діяльність яких 

згуртовує колектив, виховує його членів та сприяє їхньому творчому 

розвитку;  

- Неформальні лідери, що є у колективі.  

До зовнішніх суб’єктів управління відносяться: держава та органи 

законодавчої та виконавчої влади, що регулюють сферу трудових відносин. 

Також до зовнішніх суб’єктів можна віднести асоціації підприємств, 

організації з питань праці, профспілки і навіть власники підприємств.  

Системним об’єктом кадрової політики виступають людські ресурси, а 

предметом впливу система управління людськими ресурсами, що включає 

Внутрішні суб’єкти 
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ряд підсистем, які розкриваються через об’єкти управління серед яких 

трудові ресурси, кадри або їх окремі категорії і групи, кадрові процеси і 

відносини. Визначення об’єкту і предмету кадрової політики має важливе 

значення для диференціації:  

а) рівнів управління людськими ресурсами (для галузевого рівня 

характеристикою людських ресурсів виступають кадри і персонал, а для 

територіального – трудові ресурси і робоча сила);  

б) сфер реалізації кадрової політики (управління трудовими ресурсами, 

управління зайнятістю, управління персоналом);  

в) підготовки фахівців в області менеджменту людських ресурсів 

названих рівнів управління і сфер діяльності.  

Народ в значній мірі делегує свої повноваження і функції в кадровій 

діяльності державі (його гілкам і структурам), а окремі групи населення – 

політичним партіям, суспільним об’єднанням і рухами, економічним і іншим 

об’єднанням. Через державу і її інститути, політичні партії народ бере участь 

в управлінні кадровими процесами.  

Об’єктами державної кадрової політики є весь кадровий потенціал 

суспільства, а також система державно-службових відносин, в ході яких 

реалізуються посадові повноваження державних службовців і функції органів 

державної влади.  

Державно-службові відносини виникають у результаті 

одностороннього рішення державного органу (посадової особи), яке, по-

перше, юридично закріплює вступ громадянина на державну службу, по-

друге, є основою для виконання ним службових обов’язків на посаді; по-

третє, визначає момент виникнення його обов’язків перед державою, а також 

службових і особистих прав. Державно-службові відносини діляться на: 

внутрішні і зовнішні. Внутрішні організаційні правовідносини виникають з 

моменту призначення на посаду. Зовнішніми вважаються ті державно-

службові відносини, які на засадах законодавства виникають між державним 

службовцем та іншими суб’єктами (громадянами, державними і 
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недержавними організаціями) у зв’язку з реалізацією посадових 

повноважень. 

Основними принципами кадрової політики є соціальна справедливість, 

комплексність та послідовність її проведення; збалансованість суспільних 

інтересів та інтересів окремих суспільних груп; професіоналізм; 

збалансованість представництва досвідчених та молодих працівників з 

урахуванням гендерної рівності; відповідальність держави за створення 

передумов для реалізації життєво важливих інтересів людини, реалізації 

громадянами права на освіту і працю; взаємоповага у відносинах між особою 

та державою, працівником та роботодавцем; партнерство держави і 

недержавного сектору; безперервність навчання. 

Формування якісного кадрового забезпечення реформ вимагає аби 

державна кадрова політика була:  

- науково обґрунтованою, реалістичною, творчою, що враховує потреби 

суспільства в кадрах, послідовність і етапність вирішення стратегічних 

завдань, орієнтованою на відродження та стійкий розвиток країни, на 

залучення до роботи професійно підготовлених осіб, ініціативних, з 

новаторськими творчими спрямуваннями та мотиваціями;  

- правовою, яка здійснюється в межах і на основі закону, що створює 

правові гарантії об’єктивного та справедливого рішення кадрових питань;  

- комплексною, що обумовлено поєднанням цілей, принципів, форм і 

методів роботи з кадрами, враховуючи різноманітні аспекти рішення 

кадрових питань (економічні, соціальні, політичні, моральні, соціально-

психологічні тощо);  

- єдиною для всієї України, але багаторівневою (з урахуванням вимог 

до центрального і регіонального рівнів), яка охоплює весь кадровий корпус, 

всі кадрові процеси при використанні різноманітних механізмів державного 

впливу на них;  
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- перспективною, тобто має випереджаючий характер, враховує 

соціальний прогрес, зміни в ринку і характері праці та управлінських 

процесах;  

- демократичною за цілями, соціальній базі та механізмами вирішення 

кадрових проблем;  

- духовно-моральною, спрямованою на формування у фахівцях 

людяності, чесності, впевненості у правоті та громадянської відповідальності 

за доручену справу та особисту поведінку. 

У кадровій політиці використовується ряд понять для позначення 

об'єкта управління, до числа яких відносяться: людські ресурси, трудові 

ресурси, робоча сила, працівники, персонал, кадри. Для чіткого визначення 

об'єкта кадрової політики необхідно розглянути дані поняття, що має 

важливе значення для розробки кадрової політики як системи управління 

людьми в масштабах держави, регіону, галузі або окремої організації. 

Звісно ж, що об'єктом державної кадрової політики є широкий спектр 

кадрових процесів в суспільстві, і держава повинна регулювати відносини в 

цій сфері для збагачення і раціонального використання всіх трудових 

ресурсів суспільства. Є різночитання також в сфері застосування поняття 

«кадровий потенціал». Під кадровим потенціалом можна розуміти не тільки 

виявлення і раціональне використовуються кадри, а й ті, які залишаються 

недостатньо використаними. 

Особливістю державної кадрової політики є те, що вона:  

— формується на основі вивчення тенденцій соціального розвитку і 

представлена легітимним соціальним інститутом суспільства – державою; 

 — визначає найбільш загальні правові основи для розробки і реалізації 

кадрової політики для суспільства загалом і для всіх інших суб’єктів кадрової 

політики;  

— об’єктами державної кадрової політики є весь кадровий потенціал 

суспільства, найбільш загальні принципи формування трудових і кадрових 

відносин. Разом з тим об’єктом безпосереднього державного управління є 
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кадри державної служби, які складають основу апаратів органів державної 

влади [30].  

Державна кадрова політика структурується в межах рівнів і гілок 

державної влади за секторною ознакою та сферою суспільного виробництва. 

Виділяється загальнодержавний (центральний), регіональний та місцевий 

рівні державної кадрової політики. В умовах децентралізації, передачі 

владних повноважень на місцевий рівень все більше зростає роль 

регіональної кадрової політики, яка є мобілізуючим і організуючим фактором 

управлінського впливу і від якої залежить послідовний і сталий розвиток 

регіону. Залежно від сфери суспільного виробництва державна кадрова 

політика має здійснюватися в державно-політичній, економічній 

(матеріально-господарській) та соціальнокультурній сфері. За секторною 

ознакою державна кадрова політика здійснюється в державному, приватному 

та громадському секторі. Але, незалежно від структурування, державна 

кадрова політика завжди спрямована на формування, розвиток і раціональне 

використання людських, трудових і кадрових ресурсів 

Державна кадрова політика, що проводиться на сучасному етапі 

розвитку суспільства, повинна відрізнятися багатосуб'єктністю та  

поліоб'єктністю, тобто наявністю багатьох центрів управління і 

різноспрямованістю управлінського впливу при регулюванні кадрових 

процесів. 

Необхідно мати на увазі, що державна кадрова політика передбачає 

регулювання кадрових процесів лише в сфері загальнодержавних інтересів. 

За її межами залишаються кадрові процеси в сфері громадянського 

суспільства, у сфері самоврядування суспільної системи. Такі суб'єкти 

кадрової політики як політичні партії, профспілки, підприємницькі 

структури, громадські рухи в рамках державної стратегії проводять свою 

кадрову політику. Державна кадрова політика, таким чином, є основою, 

фундаментом кадрової політики в суспільстві. 
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Підсумовуючи розгляд об'єкта державного управління, не можна не 

сказати про соціальну базу державної кадрової політики. Соціальна база ДКП 

- це та частина суспільства, яка розуміє і підтримує здійснювану державою 

кадрову політику. Сила сучасної кадрової політики - в підтримці і довірі до 

неї з боку суспільства. Тому держава повинна розширювати соціальну базу 

ДКП, спиратися на більшість, залучати його до вирішення кадрових питань, 

враховувати позицію, думки, оцінки пересічних громадян. 

В сучасних умовах постійних соціально-економічних змін значення кадрової 

політики стає особливо вагомим, так як її призначенням є балансування 

процесів оновлення та збереження кадрового потенціалу, з урахуванням 

потреб організації, чинного законодавства та ринку праці. Кадрова політика є 

основним важелем впливу на ефективне функціонування організації та 

досягнення її стратегічних цілей.  

В деяких словниках поняття «кадрова політика» визначається, як 

основний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм, 

організаційного механізму щодо вироблення цілей і завдань, спрямованих на 

збереження, зміцнення та розвиток кадрового потенціалу[4]. Науковці 

визначають поняття «кадрова політика», як головний напрям роботи з 

кадрами, чітку і послідовну діяльність, щодо підбору, підготовки та 

розстановки кадрів з урахуванням кількісної і якісної потреби в посадових 

особах.[4] 

У сфері державного управління кадрова політика – це система 

теоретичних знань, ідей, принципів та поглядів, відносин та 

організаційнопрактичних заходів органів державного управління, 

спрямованих на встановлення цілей, завдань, характеру цієї політики. [4]  

Метою кадрової політики є формування системи роботи з кадрами, яка 

орієнтується на отримання найвищого економічного та соціального 

результату. [4]  

Сутністю управління персоналом в органах публічної влади є 

взаємовідносини між суб’єктом та об’єктом управління, що спрямовані на 
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створення кількісного та якісного оптимального складу кадрів, забезпечення 

та організацію професійного та соціального розвитку кадрів, раціональне 

використання кадрового резерву. Для досягнення високого рівня 

конкурентоспроможності, публічна влада має приділяти особливу увагу 

управлінню кадрами, саме кадрова політика є основою підтримки такого 

рівня.  

Таким чином, кадрова політика організації – це система стосунків із 

зовнішнім середовищем, що забезпечує висококваліфікованим персоналом, 

та внутрішнім, всередині організації, шляхом збереження і розвитку 

існуючих кадрів. 

 

РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ  

2.1. Механізму формування і реалізації державної кадрової 

політики. 

Формування, раціональне використання та розвиток трудового 

потенціалу України є визначальним у забезпеченні конкурентоспроможності 

її економіки та створення умов переходу до інноваційної моделі розвитку. Це 

обумовлює необхідність удосконалення державного управління, 

спрямованого на різноманітні аспекти розвитку трудового потенціалу, 

ефективності його використання та відтворення.  

З метою створення передумов для реалізації довгострокової державної 

кадрової політики Указом Президента України "Про Стратегію державної 

кадрової політики на 2012—2020 роки" схвалені основні напрями 

формування, збереження, раціонального використання та розвитку трудового 

потенціалу країни. Серед них: 

— розроблення механізмів залучення до роботи у сферах державного 

управління висококваліфікованих фахівців, успішних підприємців, 
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працівників фінансово-економічної сфери, здібних випускників вищих 

навчальних закладів; 

— відновлення технології добору кадрів для зайняття управлінських 

посад із числа працівників, що мають досвід роботи на посадах нижчого 

рівня у відповідній сфері діяльності;  

— формування дієвого кадрового резерву на зайняття керівних посад у 

сферах державного управління;  

— посилення вимог до моральних якостей осіб, які залучаються до 

управлінської діяльності, з метою уникнення можливих проявів корупції, 

запобігання виникненню конфлікту інтересів, удосконалення процедури 

дисциплінарного провадження;  

— впровадження сучасних технологій управління персоналом для 

успішного вирішення виробничих і управлінських завдань у державному 

секторі економіки;  

— відновлення профорієнтаційної роботи серед молоді;  

— державна підтримка цільових науково-практичних досліджень у 

сфері розвитку людського потенціалу; 

— підготовка та професійний розвиток вищих керівних кадрів 

державної служби, здатних забезпечити ефективність державної політики у 

сфері державного управління та лідерство у проведенні адміністративної та 

економічної реформ.  

Разом з тим, зазначені концептуальні положення державної кадрової 

політики без їх втілення в життя залишаться лише деклараціями, 

побажаннями. Для того, щоб вони реалізувалися, необхідно запропонувати 

певні засоби, методи, прийоми, технології, які б дозволили проголошуване 

втілювати в реальну і результативну дію. 

Використовуючи фактори зворотного зв'язку як класифікаційну ознаку, 

всі відомі у менеджменті методичні підходи до управління можна поділити 

на детермінований, програмно-цільовий, ціннісно орієнтований [1; 2]. 
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Застосування детермінованого підходу до управління передбачає, перш 

за все, цілевизначення. На основі сформульованої цілі розробляється 

програма дій (план), далі створюється та "вмикається" механізм реалізації 

окресленої програми, в підсумку оцінюються отримані результати. 

Зворотний зв'язок забезпечує точну відповідність поводження системи 

розробленій програмі. Його призначення — виявляти відхилення об'єкту 

управління і сприяти його приведенню до запланованого стану. У де 

термінованому підході план виступає як критерій результатів поведінки 

системи, а зворотний зв'язок забезпечує можливості впливу на виконавчу 

ланку при відхиленні від програми.  

Позитивними у детермінованому підході до управління є простота та 

ефективність в умовах сталості станів зовнішнього середовища. Недоліками 

ж є його негнучкість, неможливість перебудови за таких змін зовнішнього 

середовища, які призводять до протиріччя між планом та поставленою ціллю. 

Ефективнішим в умовах нестійкого зовнішнього середовища є 

застосування програмно-цільового підходу до управління. У 

науково-методичній літературі цей підхід зустрічається доволі часто, проте 

зміст цього поняття часто лише зводиться до забезпечення адресності 

розподілу ресурсів, а не розглядається як методологія управління.  

Головна відмінність програмно-цільового методу управління від 

детермінованого полягає в краще розвинутому механізмі зворотного зв'язку, 

який забезпечує не лише коригування поведінки системи, але й корекцію 

самої програми (плану дій) за умови невідповідності результатів певним 

частковим критеріям. У даному випадку відбувається не довільне 

коректування програми, за якої констатується ситуація, що склалася, а 

прокоригування, яке забезпечує оптимальне досягнення поставленої цілі в 

умовах нестійкого зовнішнього середовища з урахуванням непередбачених 

внутрішніх змін системи. 

Визначальним критерієм програмно-цільового підходу до управління є 

ціль, а не план. Дві петлі зворотного зв'язку забезпечують гнучкість 
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управління. Так, перша забезпечує коригування поведінки системи у випадку 

відхилення останньої від заданого планом стану (якщо план не суперечить 

визначеній цілі). Друга петля призначена для зміни плану дій у тому випадку, 

коли в процесі функціонування системи він прийде у протиріччя з ціллю. 

Такий механізм зворотного зв'язку забезпечує не лише фіксацію відхилень і 

формування відповід- них управлінських впливів, але й аналіз причин, які 

призвели до цих відхилень. 

Реалізація кадрової політики в державному управлінні передбачає 

переорієнтацію державного управління із системоцентричної парадигми на 

персоноцентричну. У зв'язку з цим доцільно розглядати розвиток системи 

державного управління як сукупність трансформацій компонентів (цілі, 

принципи, кадри, структура, функції, методи, технологія, інформація, 

техніка), процедур діяльності, зв'язків між компонентами та учасниками 

процесів, уявлень працівників щодо напрямів, темпів та змісту цих змін [2, с. 

104].  

На думку багатьох вчених теоретиків та практиків пріоритетними 

напрямами механізму реалізації ефективної державної кадрової політики 

повинні стати [2, с. 106; 4, с. 126; 6, с. 60]: 

- забезпечення професіоналізації державного управління та місцевого 

самоврядування, комплектування органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування висококваліфікованими фахівцями відповідно до 

сучасних вимог управлінського процесу, зокрема щодо надання якісних 

управлінських послуг;  

- формування управлінської ланки за професійно ціннісними ознаками; 

- здійснення системної, на програмній основі, роботи з молодими 

лідерами;  

- розвиток законодавчої бази, яка має чітко визначати основні засади 

державної політики та практичної роботи в галузі кадрового забезпечення 

державного управління, місцевого самоврядування, більш чітко 
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регламентувати зміст державного управління як виду професійної діяльності, 

видів державної служби; 

- прогнозування і планування потреби в кадрах на різних управлінських 

рівнях, розроблення підходів і методик аналізу кадрових потреб з 

урахуванням професійно кадрової структури державного управління, 

кон'юнктури ринку праці та освітніх послуг;  

- створення ефективного кадрового резерву з метою оновлення 

персоналу й дотримання принципу наступності в усіх ланках державного 

управління за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел поповнення. Кадровий 

резерв для державної служби бажано формувати із людей, які мають вищу 

освіту та стаж роботи не менше, ніж 3 роки. В першу чергу з числа кадрового 

резерву на керівні посади працевлаштовують людей, які мають науковий 

ступінь з державного управління. [8] 

- забезпечення прозорості кадрової політики у сфері державного 

управління, створення на рівні окремих регіонів консультаційно наглядових 

рад (із числа керівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, представників політичних партій, громадських об'єднань, 

провідних науковців, представників ЗМІ та інших), наділених дорадчими 

функціями щодо призначення осіб на керівні посади в регіоні;  

- удосконалення національної системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, запровадження системи цільового замовлення на підготовку 

фахівців в освітній галузі знань «Публічне управління та адміністрування» з 

обов'язковим подальшим працевлаштуванням на посадах в органах 

державної влади та органах місцевого самоврядування, створення й 

ефективне використання єдиної інформаційної бази випускників навчальних 

закладів системи професійного навчання управлінських кадрів;  

- запровадження механізмів координації діяльності органів та 

організацій, що мають відношення до здійснення державної кадрової 

політики у сфері державного управління та місцевого самоврядування; 
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- вивчення світових і вітчизняних тенденцій роботи з кадрами 

державного управління, місцевого самоврядування, поширення кращого 

досвіду управлінської діяльності;  

- здійснення програмного, проектного, науково-аналітичного, 

організаційного забезпечення кадрової політики в державному управлінні, 

пріоритетне використання на посадах експертів, консультантів керівників 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, кадрів вищої 

кваліфікації державного управління, місцевого самоврядування. 

Однак на сьогодні немає законодавчо-нормативного акта, в якому з 

позицій наукового підходу було б чітко визначено концептуальні засади 

державної кадрової політики, її формування та здійснення, насамперед, на 

регіональному та місцевому рівнях. А це в свою чергу перешкоджає якісному 

наданню адміністративних послуг. Сучасна кадрова політика реалізовується 

шляхом забезпечення скоординованих дій всіх зацікавлених суб'єктів, що 

організовують свою діяльність у відповідності до норм чинного 

національного законодавства. Нормативно-правовим підґрунтям державної 

кадрової політики є Конституція України, трудове, адміністративне, цивільне 

та інше законодавство, акти Президента та Кабінету Міністрів України, що 

спрямовані на регуляцію кадрових процесів [2, с. 106; 4, с. 126; 5, с. 179-180].  

Механізм реалізації кадрової політики – це не що інше, як нормована 

система організаційних заходів, яка зачіпає як соціальні, так й 

організаційноадміністративні сторони життєдіяльності організації задля 

запобігання кадровим проблемам і задоволення потреб організації в 

персоналі.  

Механізм реалізації кадрової політики в державному управлінні являє 

собою комплекс взаємопов’язаних, структурованих механізмів, що 

дозволяють реалізувати державну кадрову політику за всіма аспектами 

суспільного життя країни. 

Встановлення як першооснови ціннісного вибору цілей уможливлює 

ідентифікацію факторів, які впливають на досягнення заявлених цілей. 
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Перехід від постановки цілей до ідентифікації факторів, що впливають на її 

досягнення, не є простим і передбачає необхідність використання методу, 

який дозволить зіставити окреслену ціль з факторами, проранжованими за 

вагомістю та пріоритетністю.  

Вплив на ціль може бути як детермінованим (негативним, позитивним), 

так і ймовірним (ризики, загрози). Процедура розроблення дієвої державної 

кадрової політики, очевидно, має враховувати вплив усіх цих факторів. Так, 

позитивні фактори в програмній частині державної кадрової політики 

необхідно підтримувати, посилювати, негативні — стримувати, долати, а 

щодо ризиків та загроз — розробляти заходи профілактики, попередження, 

тобто мінімізації їх впливу. 

Зручним інструментом для систематизації такої інформації є 

SWOT-аналіз, що передбачає визначення та аналіз сильних та слабких сторін, 

загроз та можливостей державної кадрової політики.  

У цілому, SWOT-аналіз забезпечує підгрунтя для генерування ідей 

щодо вирішення проблем і допомагає побудувати комплекс стратегічних 

завдань і заходів державної кадрової політики, оцінити наявні альтернативи з 

метою вибору найбільш ефективних, якісних та життєздатних, а в 

перспективі — мінімізувати ризики при реалізації основних завдань 

державної кадрової політики. Відтак комплексний аналіз факторів сприятиме 

розробці адекватної державної кадрової політики. Водночас, без точного 

уявлення про реальні фактори результативність державної політики не може 

бути гарантована, а тому при проектуванні державної кадрової політики 

визначення факторів є обов'язковою ланкою механізму зв'язку цілі політики 

та сукупності дій з її досягнення.  

Алгоритм SWOT-аналізу державної кадрової політики передбачає 

послідовну реалізацію наступних етапів.  

Як зазначалось вище основною метою SWOT-аналізу є визначення 

основних стратегічних дій, актуальних для тієї чи іншої комбінації сильних, 

слабких сторін, можливостей та загроз. Узагальнити таку інформацію 
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доцільно через побудову стратегічної матриці. Зауважимо, що важливо не 

тільки визначити стратегію (загальний напрям), якої слід дотримуватися 

формування та реалізації державної кадрової політики, але й сформулювати 

основні стратегічні кроки, які необхідно реалізувати. Ці стратегічні кроки 

формулюються за наступною схемою:  

1) які сильні сторони державної кадрової політики слід підтримувати?  

2) на які слабкі сторони слід звернути увагу на пред- мет позбавлення 

від них?  

3) які можливості навколишнього соціально-економічного середовища 

слід використовувати при формуванні та реалізації державної кадрової 

політики? У цьому випадку необхідно орієнтуватися на:  

— можливості, що мають значний вплив на державну кадрову 

політику;  

— можливості, які можна вигідно використовувати, мобілізуючи 

сильні сторони;  

4) від яких загроз необхідно захищатися в першу чергу при формуванні 

та реалізації державної кадрової політики? У цьому випадку необхідно 

орієнтуватися на:  

— загрози, що справляють суттєвий вплив;  

— загрози, які можна компенсувати, використовуючи сильні сторони. 

Таким чином, генеруються ідеї щодо вирішення завдань державної 

кадрової політики, а це, у свою чергу, є завершенням етапу проблемного 

аналізу формування державної кадрової політики. 

Отримання ідеї вирішення завдання полегшує матеріалізацію рішення у 

вигляді управлінського документу, нормативного або нормативно-правового 

акту, організаційно-розпорядчого рішення тощо, виписаного з урахуванням 

уже доступних інструментів і ресурсів для абсолютно конкретних суб'єктів та 

об'єктів держави. 

З метою забезпечення ефективності, результативності та відповідності 

мінливим умовам первинного завдання, рішення має бути адаптивним. Для 
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цього воно повинно постійно перевірятися у процесі реалізації. Поточний 

результат у ціннісних координатах повинен порівнюватися з запланованим. 

Виявлена їхня відмінність є сигналом до необхідність коригування 

вироблених рішень. Практично це має здійснюватись у вигляді механізмів 

періодичного оновлення, закладених у самих управлінських документах. 

Таким чином, формування та реалізації державної кадрової політики є 

складним і багатогранним процесом, що може бути результативним лише за 

дотримання певних вимог і умов та передбачає послідовне виконання ряду 

організаційно-управлінських, політичних і законодавчих заходів. При цьому 

важливим є дотримання раціонального співвідношення новаторства і спадко- 

вості, прагматизму й перспективності. 

2.2. Сучасний стан та перспективи розвитку державної кадрової 

політики 

Модернізація системи державного управління стосується будь-якої 

країни і пов'язана з певними соціально-економічними змінами в історичному 

контексті. Проте особливо це питання актуалізується для трансформаційних 

суспільств, що зумовлено появою нових галузей народного господарства, 

технологій обробки матеріальних, інформаційних, духовних та інших 

предметів праці, форм та характеру спілкування, становленням якісно нових 

відносин власності і т. ін. Виникає нагальна необхідність докорінних 

перетворень у системі державного управління на основі всебічного наукового 

аналізу та прорахунку можливих наслідків, які тією чи іншою мірою 

стосуються всіх громадян країни. Усе зазначене вимагає подальшого 

дослідження теоретико-методологічних засад реформування системи 

державного управління у сучасному трансформаційному суспільстві. 

 Функціонування і розвиток держави відбуваються завдяки свідомій 

діяльності людей. Люди в процесі своєї життєдіяльності не тільки 

пристосовуються (адаптуються) до навколишнього соціального середовища, 

а й здатні змінювати його, прагнучи пристосувати до власних потреб. 
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 Відносини між ними, їхні інтереси та потреби визначають характер, 

спрямованість, динаміку та ритм життєдіяльності, якість життя. Виходячи з 

цього управляти означає спонукати людей до діяльності, але дія і вплив на 

людей мають здійснюватися за допомогою самих людей з урахуванням їхніх 

взаємопогоджених чи суперечливих інтересів [86]. 

Державне управління зажди здійснюється шляхом дії (впливу) однієї 

підсистеми - управляючої, керуючої (суб'єкта управління) - на іншу, на яку 

спрямоване управління, підпорядковану (об'єкт управління), засобами 

інформаційних сигналів і технологій реалізації управлінських рішень. 

Змістом суб'єкт-об'єктного управління є свідома дія на соціальні спільноти, 

етнічні групи людей для погодження, координації та організації їх 

життєдіяльності, ефективного розв'язання соціальних, політико-правових і 

виробничо-економічних суперечностей. 

 Необхідною передумовою модернізації державної кадрової політики є: 

вдосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження новітніх 

підходів у кадровому менеджменті; розбудова системи управління 

трудовими ресурсами на засадах соціального діалогу та партнерства держави 

і суб'єктів підприємницької діяльності.  

Реалізація Стратегії державної кадрової політики передбачає кілька 

етапів, а саме:  

• розробку та прийняття державної цільової програми щодо 

формування та реалізації державної кадрової політики;  

• створення Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації";  

• розробку заходів із недопущення конфліктів інтересів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту 

інтересів у разі його виникнення;  

• вдосконалення механізмів детінізації ринку праці;  

• впровадження електронного урядування;  

• створення механізму залучення інвестицій у розвиток кадрового 

потенціалу.  
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Модернізація державної кадрової політики створює умови для 

формування нової політичної, управлінської та судової еліти. У зазначених 

заходах доцільно наголосити також на питаннях мотивації службовців та 

іміджу державної служби.  

Ефективність кадрової політики залежить від того, наскільки будуть 

узгоджені регіональні політичні орієнтації з державними інтересами, 

загальнонаціональними і регіональними пріоритетами. Системне 

реформування органів виконавчої влади та державної служби - один з 

головних механізмів боротьби з корупцією та популізмом, ручним 

керуванням, безсистемністютафінансовою незабезпеченістю політико-

управлінських рішень. Ключовою ланкою у розв'язанні проблем 

взаємозв'язку суспільних реформ з напрямами регіональної кадрової 

політики є реформу- 8 вання публічної адміністрації та адміністративно-

територіального устрою. Уцьомуконтексті також потребують розв'язання 

питання національної стратегії розвитку людського потенціалу.  

Аналіз досліджень і публікацій дає можливість констатувати той факт, 

що одним з найперспективніших напрямів сучасної зарубіжної науки з 

питань кадрового потенціалу суспільства стала концепція людського 

капіталу. Проблеми людського капіталу почали активно розроблятися і 

виділилися в окремий напрям у другій половині ХХ ст., що було викликано 

об'єктивними причинами - це була спроба врахувати реальні 

народногосподарські зрушення, породжені науково-технічною революцією, і 

виразилися у тому, що у сучасних умовах накопичення нематеріальних 

елементів багатства (наукових досягнень, зростання рівня освіти населення 

тощо) набуло першорядного значення для всього ходу суспільного 

відтворення і соціального розвитку в цілому. Таким чином, поглиблене 

розуміння ролі людини і накопичених результатів його інтелектуальної 

діяльності, що впливають на темпи і якість розвитку суспільства та 

економіки, призвело до утвердження людського капіталу як основного 

продуктивного і соціального чинників розвитку.  
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В аспекті реалізації державної кадрової політики та розвитку 

людського потенціалу вагоме місце має Національна академія державного 

управління при Президентові України. Одним із перших кроків 

реформування системи підготовки кадрів для України є Концепція 

реформування Національної академії державного управління при 

Президентові України, затверджена Указом Президента України від 9 грудня 

№ 1110/2011 "Питання реформування Національної академії державного 

управління при Президентові України", яка має сформувати єдину 

загальнонаціональну систему підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів державних службовців, посадових осіб місцевого 

самоврядування та дасть змогу підвищити ефективність навчання державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [2]. 

Питання розвитку системи державного управління є предметом для 

теоретичних розвідок багатьох фахівців у сфері науки державного 

управління, зокрема тих, хто аналізує як державні механізми управління, так 

і механізми державного управління окремими галузями економіки та 

територіями (удосконалення організаційного механізму) [100; 114]. У деяких 

публікаціях зроблено спробу з`ясувати зміст цього поняття як комплексу 

реформ, що стосуються становлення правової держави, підвищення 

різноманітності форм існування громадянського суспільства та його 

взаємодії з державою, розвитку політичної та економічної систем, місцевого 

самоврядування, раціоналізації відносин між гілками влади, конкретизації 

статусу учасників відносин відповідно до нових завдань, підвищення 

стійкості та стабільності державних механізмів, процедури балансування 

інтересів та функціонування виконавчо-розпорядчої влади [52, с. 10-27, 59-

80].  

Наголошується на тому, що програма реформування органів 

виконавчої влади за змістом і формою повинна перебувати в рамках 

загальної концепції суспільних реформ. Обгрунтовується ідея створення 

органу, спеціально орієнтованого на дослідження стану державного 
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управління, органів виконавчої влади та на реалізацію планів реформ, а 

також на вдосконалення організаційних заходів реформування системи 

органів виконавчої влади та правового статусу системи органів виконавчої 

влади; організацію координуючих механізмів для покращання інформаційних 

засобів у процесі реформування економічної, політичної, соціальної та інших 

сфер; вжиття заходів з підвищення ефективності організаційних механізмів у 

діяльності органів виконавчої влади з метою покращання їх взаємодії 

(співпраці); заходів щодо комплексного забезпечення і постійного 

управління процесами розвитку органів виконавчої влади; залучення науки 

до аналізу тенденцій розвитку і змін природи державної влади в умовах 

інформаційного суспільства [52, с. 5-6] 

Перспективи розвитку кадрових процесів в умовах правової, 

демократичної, соціальної держави, потреба в демократизації, 

демонополізації та деідеологізації роботи з кадрами державної служби 

дозволяють визначити ряд сутнісних рис державної кадрової політики, яка в 

сучасних умовах має бути не лише складовою державної політики, а й:  

- науковою, теоретично обґрунтованою, творчою, реалістичною, 

ураховувати потреби держави в кадрах, визначати послідовність вирішення 

стратегічних завдань;  

- орієнтованою на відродження і сталий розвиток України, на 

залучення до державної служби професійно підготовлених, підприємливих 

людей з новаторськими творчими прагненнями і мотивацією;  

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

єдності цілей, принципів, форм і методів роботи з кадрами та має 

враховувати різні аспекти вирішення кадрових питань (економічні, соціальні, 

політичні, моральні, соціально-психологічні тощо);  

- єдиною для всієї України, але водночас багаторівневою 

(загальнодержавною, регіональною, місцевою), охоплювати весь кадровий 

корпус, усі кадрові процеси незалежно від механізму і ступеня державного 

впливу на них;  
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- перспективною, мати попереджувальний та випереджувальний 

характер, спрямований на формування кадрів нової генерації з урахуванням 

соціального прогресу, у тому числі змін змісту й характеру праці державних 

службовців;  

- демократичною за цілями, соціальною базою і механізмом вирішення 

кадрових проблем;  

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

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

коригуватися відповідно до зміни тактики залежно від ситуації;  

- забезпечувати індивідуальний підхід до персоналу;  

- духовно-моральною, виховувати в кожному працівникові патріотизм, 

гуманізм, чесність, упевненість у правоті і громадянську відповідальність за 

доручену справу та особисту поведінку;  

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

правові гарантії об’єктивного і справедливого вирішення кадрових питань;  

- ураховувати як вітчизняний, так і зарубіжний досвід.  

Саме ці риси – реалістичність, творча спрямованість, об’єктивність, 

комплексність, демократизм, моральність, духовність, індивідуальність, 

гуманізм, законність тощо – мають стати теоретико-змістовними принципами 

державної кадрової політики [3; 25].  

Необхідність модернізації кадрової політики випливає із змісту тих 

завдань, які стоять сьогодні перед державою. Необхідно виробити нові ідеї, 

принципи і технології вирішення кадрових питань, які б відбивали сучасний 

рівень управлінської науки, практики і вимоги демократичного суспільства 

для створення професійної, політично нейтральної, відповідальної та 

авторитетної державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування європейського зразка; добору кваліфікованих кадрів, які 

відповідатимуть потребам суспільства, ефективно надаватимуть якісні 

публічні послуги населенню; створення правових, соціальних, організаційних 



51 

 

передумов для успішної реалізації професійного потенціалу державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.  

Модернізація кадрової політики – процес, спрямований на 

забезпечення цілісності держави як інституту, стабільності та соціального 

порядку, надання якісних публічних послуг. Реалізується шляхом 

удосконалення традиційного інструментарію реалізації кадрової політики, 

або шляхом формування нового.  

Модернізацію кадрової політики слід розглядати в кількох аспектах. 

Так, в питаннях вдосконалення процедур прийняття на державну службу, 

службу в органах місцевого самоврядування та просування по службі, а 

також інструментів оцінювання компетенцій кандидатів на посади необхідно 

забезпечити:  

- дотримання принципу професійних заслуг та здобутків, відповідності 

компетенцій вимогам щодо роботи на посаді; 

 - сприяння мобільності/ротації кадрів на державній службі, службі в 

органах місцевого самоврядування для оптимального використання наявних 

ресурсів, обміну досвідом та розширення можливостей кар’єрного розвитку; 

 - вдосконалення формування та використання кадрового потенціалу 

для економії ресурсів та ефективного планування наступності;  

- забезпечення перепідготовки державних службовців, організації їх 

безперервного навчання;  

- закріплення інституційної стабільності органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування;  

- запровадження розробки критеріїв та вироблення методик планування 

управлінської праці, її нормування та оцінки ефективності.  

У контексті інноватизації методів добору необхідно говорити про 

використання поряд з традиційними системами добору (за конкурсом, за 

контрактом, шляхом обрання) і про лізинг персоналу (форма тимчасового 

залучення персоналу ззовні); відкриту систему конкурсного добору на основі 

порівняння документів, анкетування, тестування; реінтеграцію кадрів.  
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У контексті вдосконалення організаційного забезпечення кадрової 

політики варто акцентувати увагу на питанні переходу до 

поліфункціонального багатовимірного формату діяльності кадрових служб, 

що стосуватиметься прогнозно-планової роботи; моніторингу, оцінювання, 

контролю, координації якісного кадрового забезпечення; діагностики рівня 

конкурентоспроможності посадових осіб, кар’єрного супроводу випускників 

магістратур державного управління та державної служби; контролю 

дотримання антикорупційного законодавства та законодавства з питань 

проходження державної служби й служби в органах місцевого 

самоврядування.  

Щодо використання мотиваційних механізмів, то мова повинна йти про 

реформування системи оплати праці державних службовців відповідно до 

нових підходів до класифікації посад на таких засадах:  

- конкурентоспроможність на ринку праці відносно відповідних 

професійних груп посад з метою залучення та утримання кваліфікованих 

кадрів;  

- мінімальний посадовий оклад державного службовця становить не 

менше ніж дві мінімальні заробітні плати;  

- посадовий оклад стане домінуючим у структурі заробітної плати, з 

подальшим застосуванням підвищувального коефіцієнту відповідно до 

посади.  

Для поліпшення системи кадрового забезпечення державної служби 

варто впроваджувати й удосконалювати такі процедури й механізми: 

детально регламентовану й доступну для ознайомлення систему критеріїв 

добору, заохочення й просування державних службовців за результатами їх 

оцінювання на підставі кваліфікації й ділових якостей, а не вислуги років; 

організацію комісій, що проводять оцінювання, зі змішаним складом, тобто 

включення до їхнього  складу не лише співробітників відповідного органу, а 

й науковців, фахівців у сфері державного управління, права, адміністрування, 

менеджменту.  
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Модернізація державної кадрової політики у сфері державної служби 

передбачає запровадження сучасних технологій управління людськими 

ресурсами на державній службі за компетентнісним підходом, який 

ґрунтується на врахуванні знань, умінь, навичок, а також особистісних 

якостей, які дають змогу реалізувати професійний потенціал на практиці. 

Переваги від використання даного підходу полягають в виробленні спільних 

підходів до оцінювання ефективності та результативності роботи державних 

службовців, підтримки процедур управління персоналом, заохочення 

персоналу до розвитку правильних компетенцій з метою організаційного 

успіху та розвитку власної кар’єри [17; 28].  

Загальними вимогами до розробки профілів професійної 

компетентності посад державної служби у державних органах є:  

- застосування єдиних критеріїв формування та оцінювання вимог до 

рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття 

вакантних посад державної служби;  

- відповідність завданням і функціям, покладеним на конкретний 

структурний підрозділ державного органу згідно з положенням про цей 

структурний підрозділ та посадовими обов’язками, покладеними на 

державного службовця згідно з посадовою інструкцією;  

- орієнтир на перспективні та інноваційні завдання державної служби;  

- неупереджене ставлення до професійних та соціально-трудових 

інтересів державних службовців.  

Важливою складовою кадрової політики повинен бути напрям розвитку 

людського капіталу шляхом [14, c.18]:  

- стимулювання висококваліфікованої праці, інноваційних видів 

діяльності, наукомісткої продукції, технологій збереження ресурсів;  

- переходу в системах управління від домінування теорій класичного 

менеджменту, властивих епосі індустріального розвитку, до концепції 

людського капіталу;  
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- створення загальнодержавної інформаційної системи кадрів, що 

дозволяла б забезпечувати проведення ефективної кадрової політики;  

- підтримки творчості у всіх видах виробничої, наукової, культурної й 

освітньої діяльності; 

- впровадження в практику виробництва інформаційних технологій, 

тотальна комп’ютеризація суспільства;  

- матеріальної і моральної підтримки талановитої молоді.  

Окремою складовою у підвищенні якості кадрового забезпечення є створення 

на загальнодержавному рівні Президентського кадрового резерву.  

Президентський кадровий резерв формується на конкурсній основі з 

метою залучення найбільш обдарованих громадян України з числа молоді до 

впровадження у державі реформ у сферах державного управління, що мають 

пріоритетне значення для досягнення цілей Програми економічних реформ 

на 2010-2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

28 ефективна влада”.  

Персональний склад Президентського кадрового резерву 

затверджується Президентом України та  складається з:  

1) функціонального кадрового резерву – групи осіб, які безпосередньо 

можуть бути використані для заміщення посад у пріоритетних сферах 

державного управління. При цьому стаж роботи у претендентів на державній 

службі повинен бути не менше 5 років, у тому числі 3 роки на керівних 

посадах, або стаж роботи не менше 6 років у пріоритетній сфері державного 

управління, з них 4 роки – на керівних посадах;  

2) кадрового резерву розвитку – групи осіб, які, за умови проходження 

відповідної спеціальної цільової підготовки, зможуть забезпечити ефективну 

управлінську діяльність щодо виконання завдань загальнодержавного та 

регіонального значення[18].  

За даними Національного агентства України з питань державної 

служби інститут кадрового резерву, як такий, взагалі недостатньо ефективно 

працював. Так, у 2011 році із 125 призначених на посади, лише 1 особа була 
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призначена з кадрового резерву. Із 169 осіб, призначених на керівні посади 

місцевих державних адміністрацій, з кадрового резерву в 2011 році було 

призначено 49 осіб (29 % від загальної кількості призначених).  

До кадрового резерву на 2012 рік на відповідні посади в місцевих 

органах виконавчої влади включено 1414 осіб, що на 8,9 % менше у 

порівнянні з минулим роком, у тому числі на посади голів обласних 

державних адміністрацій включено 63 особи (4,5 % від загальної кількості 

резервістів).  

За віковим показником у складі кадрового резерву місцевих державних 

адміністрацій на 2012 рік, найчисельнішою залишається група від 41 до 50 

років – 577 осіб, що становить 40,8 % від загальної кількості (у 2011 році – 

665 осіб, що становило 43,2 %). Сталою залишається кількість осіб, 

зарахованих до кадрового резерву у віці до 30 років – 37 осіб, що становить 

2,6 % від загальної кількості (у 2011 році – 32 особи або 2,1 %). Водночас 

чисельність групи віком від 56 до 60 років збільшилася і складає 126 осіб, що 

становить 8,9 % (у 2011 році – 76 осіб або 4,9 %) [16].  

Сутнісною характеристикою сучасної кадрової політики є скорочення 

чисельності штату держслужбовців в рамках реалізації першого етапу 

адміністративної реформи щодо оптимізації державних владних структур. Як 

результат, з 2009 р. по 2010 р. кількість спеціалістів в органах державної 

влади зменшилась на 1,5 %, керівників – на 0,78 %.  

Протягом 2010-2011 рр. скорочення збільшилося для спеціалістів на 

3,79 %, керівників – 1,74 % [16]. Специфіка посадових осіб місцевого 

самоврядування (сільського, селищного, міського голови, голів районних, 

районних у містах та обласних рад), обумовлена їх виборністю і відповідно, 

їх постійною змінюваністю. Тому особливої актуальності набуває проблема 

забезпечення фаховості цих структур через створення системи підвищення 

кваліфікації (40 відсотків сільських, селищних та міських голів, 40-60 

відсотків депутатів місцевих рад під час чергових виборів обираються 
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вперше). Інша складова – це формування кадрів для структур відділів, 

управлінь органів місцевого самоврядування.  

Згідно до діючого Закону України “Про службу в органах місцевого 

самоврядування” ці призначення віднесені до компетенції сільських, 

селищних, міських голів, голів  районної, районної у місті, обласної ради на 

конкурсній, або іншій основі, передбаченій законодавством. Більш того, 

законодавством надається право головам районних, районних у містах, 

обласних рад, самостійно без проведення конкурсу приймати на службу своїх 

помічників, радників.  

Такі положення унеможливлюють здійснення дієвого контролю за 

добором кадрів, створюють умови для впровадження корупційних схем при 

зарахуванні на посади. У свою чергу населення територіальної громади 

фактично позбавляється права впливати на кадрову політику органу 

місцевого самоврядування при наявності фактів низького професійного, 

фахового рівня посадовців.  

Станом на 01.01.2012р. в органах місцевого самоврядування працювало 

99204 посадових осіб місцевого самоврядування, з них, чисельно переважали 

фахівці у віці 35-45 років, при збереженні низької частки молоді на рівні 28 

%. Повну вищу освіту мають 70,8% посадових осіб місцевого 

самоврядування, неповну вищу освіту – 28, 1 %. Існує проблема плинності 

кадрів посадових осіб органів місцевого самоврядування. На 01.01.2013р. 

чисельність посадових осіб місцевого самоврядування скоротилась більше 

ніж на 1000 і становить 98117 осіб. З метою підвищення престижності і 

залучення талановитої молоді до служби в органах місцевого 

самоврядування, існує необхідність врегулювання питань оплати праці 

посадових осіб місцевого самоврядування та приведення їх у відповідність до 

норм оплати праці державних службовців[16].  

Кадрова ситуація, яка склалася в процесі управління персоналом у 

сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, 

висуває на перший план необхідність реалізації Стратегії державної кадрової 
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політики України на 2012-2020 рр., комплексне реформування й 

модернізацію державної служби відповідно до нового редакції Закону 

України “Про державну службу”, прийняття нової редакції Закону України 

“Про службу в органах місцевого самоврядування”, упровадження нових 

кадрових технологій, удосконалення принципів і механізмів формування й 

реалізації державної кадрової політики як важливого чинника забезпечення 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування 

професійно підготовленими кадрами, побудови на всіх рівнях ефективної 

влади.  

Трансформація суспільства створює умови до появи зовсім іншого 

типу державного службовця, найбільш важливими рисами якого мають бути 

уміння оперативно приймати рішення; гнучко адаптуватися до мінливих 

ситуацій взагалі і виробничих технологій зокрема; креативність; здатність до 

інновацій. Реформування системи державної служби необхідно спрямувати 

на створення професійного, політично нейтрального та відповідального 

корпусів державних службовців, але при цьому зробити наголос на 

забезпеченні конкурентоспроможності державної служби на ринку праці та 

мінімізації негативного впливу корупційних спокус. 

 

2.3. Нормативно-правові основи реалізації державної кадрової 

політики в Україні. 

Формування ефективної системи державного управління та місцевого 

самоврядування, напряму залежить від ДКП, яка визначає напрями роботи з 

кадрами на тривалу перспективу. ДКП, будучи одним з напрямів державної 

політики, визначає загальнонаціональну стратегію розвитку сукупного 

кадрового потенціалу в країні, на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях.  

Основою формування й реалізації ДКП є нормативно-правова база 

ДКП, яка визначає політику держави у роботі з кадрами, тому що саме кадри 

є тою рушійною силою, що втілюють вжиття стратегічні цілі і завдання, що 
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стоять перед державою, проводять економічні й соціальні реформи. Сьогодні 

всім очевидно, що без ефективної ДКП, тобто формування професійної 44 

державної служби, а точніше публічної служби, неможливе проведення 

модернізації українського суспільства.  

Сучасна ДКП – це національна стратегія створення, розвитку і 

раціонального використання кадрового потенціалу держави. Як зазначають 

фахівці, «ДКП – цілеспрямована, розрахована на тривалий період стратегічна 

діяльність держави з формування, збереження, нарощування, розвитку та 

раціонального використання кадрового потенціалу суспільства» [80, с. 65]. 

ДКП в Україні реалізується на трьох рівнях:  

 загальнодержавному (на якому розробляється стратегія 

загальнодержавної кадрової політики);  

 регіональному (район та область);  

 муніципальному (територіальні громади-муніципальні утворення). 

Метою ДКП є підвищення ефективності функціонування системи 

державного управління та місцевого самоврядування на регіональному та 

муніципальному рівнях шляхом формування кадрового складу професійно- 

45 підготовлених державна служба і посадових осіб місцевого 

самоврядування, які мають необхідні якості служіння народу і суспільству. 

 КП на регіональному та муніципальному рівнях спрямована на 

відтворення, розвиток кадрового потенціалу ОДА та ОМС, створення умов 

для ефективної реалізації професійних якостей кадрів ОДВ і ОМС. 

Законодавче закріплення ДКП визначає місце ДКП в політиці держави, 

напрями й пріоритети діяльності держави з організації та регулювання 

кадрових процесів і відносин. По суті законодавче закріплення ДКП – це 

стратегія держави з формування, розвитку та раціональному використанню 

кадрового потенціалу суспільства.  

Головним інструментом розвитку української держави на сьогодні є 

кадри (кадровий потенціал), що має бути активним суб’єктом 
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соціальноекономічних, технологічних, соціально-психологічних процесів, що 

відбуваються в суспільстві. Погоджуємося з Р. Войтович: саме за допомогою 

ДКП можна «сформувати національну модель кадрового забезпечення з 

урахуванням ментальних та культурно-психологічних ознак спільноти» [49]. 

 Основою етапу формування ДКП є законодавча, нормативно-правова 

база, яка визначає організаційно-правові засади ДКП. На нашу думку, 

законодавча, нормативно-правова база є механізмом правового регулювання 

ДКП, що складається з Конституції України, Кодексу законів про працю 

України (далі КЗпПУ), законів України, Указів Президента та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють кадрову роботу.  

Конституція України визначає правову основу роботи з кадрами (ст. 38, 

ст. 43), а також визнає, що єдиним джерелом влади є народ, а тому він є й 

першоосновою ДКП [153]. Народ як джерело влади здійснює власні функції у 

кадровій політиці, як безпосередньо беручи участь у виборах президента, 

народних депутатів, міських селищних, сільських голів, так і опосередковано 

через представницькі органи, демократичні процедури тощо. Народ також 

делегує виконання функцій ДКП гілкам і структурам державної влади. Крім 

того, Конституція України чітко визначила, концепцію 46 здійснення 

публічної влади відповідно до низки нових для національного 

конституціоналізму принципів, зокрема принципів відповідальності, 

децентралізації та деконцентрації у поєднанні з принципами безперервності 

та повсюдності. 

Закон не тільки визначає права, обов’язки, відповідальність, умови 

праці й соціально-побутового забезпечення держслужбовців, а й закріплює 

профіль професійної компетентності посади державної служби (визначення 

змісту виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і 

навичок, необхідних держслужбовцю для виконання посадових обов'язків) та 

рівень професійної компетентності особи (її освітньо-кваліфікаційний рівень, 

досвід роботи та рівень володіння спеціальними вміннями та навичками). 
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 Закон є інструментом використання та планування людських ресурсів, 

їхнього професійного розвитку згідно з результатами діяльності. Так, профілі 

компетентності є основою професійного розвитку державної служби: від 

визначення особистих потреб у навчанні до вдосконалення навчальних 

програм і підходів до підвищення кваліфікації системи загалом. А 

професійна компетентність держслужбовців розглядається як здатність особи 

в межах визначених за посадою повноважень застосовувати спеціальні 

знання, уміння та навички, виявляти відповідні моральні та ділові якості для 

належного виконання встановлених завдань і обов’язків, навчання, 

професійного та особистісного розвитку. Законом також передбачено, що 

професійне навчання держслужбовців включає підготовку, перепідготовку, 

спеціалізацію та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань «Публічне 

управління та адміністрування» [122]. 

Проблема кадрового забезпечення процесів управляння залишається 

актуальною з моменту виникнення інституту держави. Не випадково, 

розбудова незалежної держави в Україні на порядок денний виносить широке 

коло актуальних питань, серед яких формування ефективного кадрового 

корпусу держави, створення дієздатної, конструктивної державної служби, 

спроможної забезпечити вирішення національних завдань і стати ефективним 

організаційно-правовим управлінським інструментом у реалізації державної 

політики. 

Сьогодні визначальним чинником перспективного розвитку кадрового 

забезпечення є ефективна державна кадрова політика, яка включає: 

- формування кадрового потенціалу державних органів; 

- нормативно-правове регулювання кадрових процесів; 

- оцінку ефективності роботи кадрів; 

- забезпечення професіоналізації державної служби; 

- підвищення ролі морально-етичних засад; 

- формування позитивного іміджу; 

- залучення до системи управління на всіх рівнях компетентних та 
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ініціативних представників нової генерації. 

Формування та розвиток кадрового корпусу в Україні відбувається в 

умовах не лише існування перехідного суспільства, яке ще тільки набуває 

рис демократичного, але й наявності системної кризи державного управління. 

Ця криза як важкий переломний процес перехідного стану являє собою 

послаблення життєвих сил системи, її нездатність зберігати стан рівноваги, 

досягати раніше поставлених цілей. Причому система управління втрачає 

свою місію, виявляється нездатною до цілепокладання і стає недієздатною. Її 

окремі підсистеми та елементи відхиляються від цілі, формують свої цілі чи 

живуть безцільно, оскільки місія системи стає декларативною, втрачає 

природну опору. Система починає “плавитися” і втрачає колишню цілісність. 

Тому все більшої значимості набувають питання формування кадрового 

корпусу, нормативно-правового забезпечення процесів управління, певного 

реформування інституту державної служби, що базуються на принципах 

законності й верховенства права.  

Законодавчі підвалини державної служби в Україні були закладені в 

1993 р. з моменту прийняття Закону України “Про державну службу”. З того 

часу минуло 15 років, в країні відбулося багато змін, стратегічною метою 

було визначено вступ до Європейського Союзу, що потребує докорінної 

модернізації системи державної служби і її гармонізації до найкращими 

європейськими стандартами державного управління. 

Правовий інститут державної служби — це система правових норм, які 

регулюють відносини, що складаються в процесі організації самої державної 

служби, статусу державних службовців, гарантій і процедур його реалізації, 

також механізму проходження державної служби. 

Основні завдання правового забезпечення кадрової політики України 

включають: 

- право вільного доступу громадян України до державної служби; 

- правове забезпечення системи державної служби; 
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- розробку процедур відбору претендентів і прийому кандидатів на 

державну службу за конкурсом, стажування, перебування в кадровому 

резерві; 

- правове забезпечення функціональної діяльності управлінських кадрів 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій; 

- правове регулювання службової кар’єри, просування по службовій 

ієрархії, удосконалення професійно-кваліфікаційного рівня державних 

службовців; 

- правове регулювання соціально-правових гарантій, пільг і обмежень, 

що надаються державним службовцям та прирівняним до них особам і 

членам їх сімей; 

- правове забезпечення службових взаємовідносин управлінських кадрів 

з населенням, юридичними і фізичними особами, реалізації прав і свобод 

людини і громадянина, надання населенню державних і громадських 

управлінських послуг; 

- правову регламентацію субординаційних зв’язків між суб’єктами 

державної кадрової політики тощо. 

Законодавче забезпечення державної служби включає Конституцію 

України, Закони України: “Про державну службу”, “Про боротьбу з 

корупцією”, “Про місцеві державні адміністрації”, Концепцію адаптації 

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу 

(Указ Президента України від 05.03.2004 р. № 278), Програмою розвитку 

державної служби на 2005-2010 роки (затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.06.2004 р. № 746), укази і розпорядження 

Президента України, акти Кабінету Міністрів України, постанови Верховної 

Ради України, накази Головдержслужби України та ряд спеціальних законів: 

“Про митну службу”, “Про прокуратуру України”, “Про Збройні Сили 

України”, “Про міліцію” та ін. 

Здійснення правового забезпечення державної кадрової політики 
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покладається на Головне управління державної служби України, що було 

утворено відповідно до Закону України “Про державну службу” 

постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення 

про Головне управління державної служби України” від 26.09.2007 р. № 

1180. 

Правове забезпечення державної кадрової політики України — це 

одна з підсистем управління кадрами. Її роль полягає у використанні 

засобів і форм юридичного впливу на органи і об’єкти управління кадрами 

з метою досягнення ефективної діяльності системи управління кадрами. 

Основні завдання правового забезпечення кадрової політики України 

включають: 

- право вільного доступу громадян України до державної служби;  

- правове забезпечення системи державної служби; 

- розробку процедур відбору претендентів і прийому кандидатів 

на державну службу шляхом конкурсів, стажування, виборів; 

- правове забезпечення функціональної діяльності управлінських 

кадрів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій; 

- правове регулювання службової кар’єри, просування по 

службовій ієрархії, удосконалення професійно-кваліфікаційного рівня 

державних службовців; 

- правове регулювання соціально-правових гарантій, пільг і 

обмежень, що надаються державним службовцям та прирівняним до них 

особам і членам їх сімей; 

- правове забезпечення службових взаємовідносин управлінських 

кадрів з населенням, юридичними і фізичними особами, реалізації прав і 

свобод людини і громадянина, надання населенню державних і 

громадських управлінських послуг; 

- правову регламентацію субординаційних зв’язків між 

суб’єктами державної кадрової політики тощо .  
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Запровадження системного підходу до питань добору і підготовки 

кадрів стало можливим із затвердженням Указом Президента України 

“Програми кадрового забезпечення державної служби” та “Програми роботи 

з керівниками державних підприємств, установ і організацій”. Цими 

документами разом із Указами Президента України “Про заходи щодо 

вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками 

державних підприємств, установ і організацій” і “Про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” 

започатковано розробку і прийняття низки нормативно-правових актів щодо 

удосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, формування 

кадрового резерву на посади державних службовців, організації та 

проведення атестації, декларування доходів, підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців, спрямування наукових 

досліджень у сфері державної служби, міжнародного співробітництва тощо. 

Питання організації кадрової роботи регулює Положення про роботу з 

кадрами в центральних і місцевих органах виконаної влади. Кадрові служби 

керуються Типовим положенням про кадрову службу органу виконавчої 

влади. Прийняття на державну службу реалізується шляхом конкурсного 

відбору. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 

169 затверджено Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад державних службовців. 

Через конкурсний відбір відбувається і просування по службі 

державного службовця — зайняття більш високої посади (крім випадків, 

визначених законодавством). Державний службовець має право брати участь 

у конкурсі на заміщення вакантної посади. Переважне право на просування 

по службі мають державні службовці, які досягли найкращих результатів у 

роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний 

рівень та зараховані до кадрового резерву. 90-95 % державних службовців 

вступають на державну службу пройшовши конкурсний відбір. 



65 

 

Проте поза конкурсом призначаються державні службовці, що 

зараховані до кадрового резерву чи пройшли стажування; припинили 

державну службу у зв’язку з відставкою; керівники, які згідно із 

законодавством обираються або затверджуються колегіальними органами; 

керівники, які призначаються Міністрами; спеціалісти, при переміщенні їх в 

межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду з 

дотриманням вимог законодавства про працю. Також без конкурсного 

відбору вступають на державну службу державні службовці, які перебували 

на відповідних посадах у державних органах, у тому числі в тих, що 

ліквідуються, до новостворених органів виконавчої влади і місцевого 

самоврядування; випускники Національної Академії державного управління 

при Президентові України та її філіалів у державні органи, які направляли їх 

на навчання; керівники управлінь, відділів, інших структурних підрозділів 

обласних, Київської і Севастопольської місцевих державних адміністрацій за 

погодженням з відповідними міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади; керівники управлінь, відділів, інших 

структурних підрозділів районних, районних у місті Києві та Севастополі 

державних адміністрацій за погодженням з відповідними обласними 

Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями; 

державні службовці патронатної служби (Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 травня 1999 р. затверджено “Порядок перебування на 

державній службі працівників патронатної служби, членів Кабінету Міністрів 

України та голів місцевих державних адміністрацій”).  

Перелік умов, що дозволяють призначення на посаду державного 

службовця без проведення конкурсу визначено Постановами Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 “Про деякі питання 

застосування статей 4, 15, 27 Закону України “Про державну службу”, від 30 

серпня 1995 року № 694 “Про внесення доповнень до пункту 1 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 червня 1994 року № 423 та від 29 липня 

1999 року № 1374 “Про затвердження Порядку призначення на посади та 
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звільнення з посад керівників управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів місцевих державних адміністрацій”. 

Для набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і 

ділових якостей працівників, які претендують на посаду державного 

службовця, може проводитися стажування у відповідному державному 

органі, яке регулюється “Положенням про порядок стажування в державних 

органах”. 

Потреба посилення роботи з резервом, удосконалення формування 

кадрового резерву та покращення роботи з ним, запровадження підходів, 

спрямованих на підвищення його дієвості, викликали необхідність 

затвердження “Положення про формування кадрового резерву для державної 

служби”. 

Особливості державної служби вимагають спеціальних заходів щодо 

встановлення сумлінного ставлення державного службовця до своїх 

обов’язків. Одним із таких заходів є службове розслідування, порядок 

проведення якого введено Постановою Кабінету Міністрів України від 4 

березня 1995 року. Удосконалений Порядок проведення службового 

розслідування стосовно державних службовців затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року. 

Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців регулюється низкою цільових указів Президента 

України, постанов Кабінету Міністрів України, серед яких: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.07.1995 р. № 560 “Про заходи щодо 

підвищення кваліфікації державних службовців органів державної 

виконавчої влади” Укази Президента України “Про затвердження Положення 

про Українську Академію державного управління та її загальної структури”, 

“Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів Української 

Академії державного управління”, “Про Комплексну програму підготовки 

державних службовців”; Указ Президента України “Про концепцію адаптації 

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”. 
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Підвищення рівня професіоналізації управлінських кадрів напряму 

залежить від модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, яка має забезпечувати індивідуальну, безупинну, 

випереджальну освіту, тому Головдержслужбою України була розроблена в 

2007 році “Стратегія модернізації системи підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування”. 

Ефективність та доброчесність мають стати наріжними принципами 

для державних службовців, тому важливе місце в розробці нормативно-

правового регулювання державної 

служби займають проекти законів України “Про доброчесну поведінку 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави”, “Про заохочення та 

дисциплінарну відповідальність державних службовців”. 

Підсумовуючи слід зазначити, що на сьогодні в цілому законодавча і 

нормативно- правова база державної служби включає понад 650 актів, серед 

яких 37 законів, більше 200 указів і розпоряджень Президента України, понад 

400 нормативних актів Кабінету Міністрів України, Головдержслужби 

України тощо. Серед них 109 чинних актів, які регулюють кадрову роботу в 

системі державної служби. Постійно йде оновлення цієї бази. 

Так лише впродовж 2007 року Головдержслужбою України було 

розроблено 54 проекти нормативно-правових актів (2006 рік — 48). Серед 

них законів України — 9 (2006 р. — 3), Указів Президента — 3 (2006 р. — 4), 

постанов Кабінету Міністрів України — 29 (2006 р. — 29), розпоряджень 

Кабінету Міністрів України — 12 (2006 р. — 11), стратегія — 1. 

Одним із пріоритетних завдань у реформуванні державної служби є 

(все ще залишається) прийняття нової редакції Закону України “Про 

державну службу”, дана необхідність зумовлена, зокрема: недостатньою 

спроможністю державної служби забезпечувати ефективне виконання 

зобов’язань держави (визначених у Конституції України) перед суспільством; 
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недосконалістю законодавства, в якому переважають підзаконні акти; 

недостатньою відповідністю професійного рівня державних службовців 

сучасним потребам державного управління; не престижністю державної 

служби та невідповідністю статусу державного службовця рівню покладеної 

на нього відповідальності; низькою ефективністю механізму запобігання 

проявам корупції, а також недостатньою прозорістю у діяльності органів 

державної влади та контролю з боку суспільства; недостатньою якістю 

послуг, що надають державні службовці; відсутністю прозорого механізму 

прийняття на державну службу і невизначеністю кар’єрної перспективи; 

низьким рівнем матеріального та соціального захисту державних службовців 

тощо. 

Проте прийняття навіть найбільш прогресивних законів самі по собі 

нічого не вирішать. Загальновизнано, що з поганими законами і добрими 

чиновниками цілком можливо правити країною, але якщо чиновники погані, 

не допоможуть і найдосконаліші закони. Слід зрозуміти, що якість роботи 

державних службовців залежить не тільки від того, яка особа займає ту чи 

іншу посаду, а від уміння діяти. 

Сучасна державна кадрова політика має бути спрямована на подальше 

становлення розвиненої системи державної служби, професійної і 

високоефективної, авторитетної у населення, політично нейтральної, 

соціально стабільної і матеріально незалежної, покликаної захищати права і 

свободи людини і громадянина та інтереси держави, а також забезпечувати 

ефективну діяльність органів державної влади. 
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РОЗДІЛ 3. 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ З УРАХУВАННЯМ 

ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 

3.1. Удосконалення державної кадрової  політики на законодавчому 

рівні: зарубіжний досвід   

 

Трансформаційні зміни у середовищі публічного управління формують 

перед управлінцями низку вимог щодо запровадження змін. Так, слабка 

спроможність публічного управління забезпечувати ефективне виконання 

завдань щодо реалізації структурних реформ; недостатній професійний 

рівень та невисокий статус державного службовця; несприятливі соціально-

економічні умови; низька ефективність механізму запобігання проявам 

корупції; відсутність прозорого механізму прийняття і просування по службі; 

незапотребованість знань та інтелекту у сучасній кадровій моделі; 

відсутність реальної оцінки діяльності державних службовців та визначення 

професійних компетентностей; повільні темпи впровадження інноваційних 

технологій професійного розвитку призводить до зниження формування і 

розвитку конкурентоздатних фахівців у всіх сферах публічного управління та 

реалізації європейському вибору. Прогресуючі процеси в суспільстві 

формують необхідність реформування публічного управління на основі 

європейських принципів та адаптації кращих практик зарубіжжя з 

урахуванням специфіки українського законодавства та науково-

методологічних напрацювань. 

Успішне реформування держави не може здійснюватися без 

перезавантаження успадкованої бюрократичної вітчизняної державної 

служби на сучасний, патріотичний, компетентний, інтелектуальний, 

інноваційний соціальний інститут. Вважаємо, що ефективна кадрова політика 

є одним із пріоритетів реформування та модернізації системи публічного 

управління України, що забезпечить удосконалення управлінської 
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спроможності органів державної влади, готовність до змін, орієнтацію на 

майбутнє, інноваційні можливості і перспективи професійного зростання, 

нову якість управління людськими ресурсами. 

Система державного управління в Україні не відповідає потребам 

держави у проведенні комплексних реформ у різних сферах державної 

політики та її європейському вибору, а також європейським стандартам 

належного управління державою.  

Відповідно до законодавства міністерства визначено як органи, 

відповідальні за формування та реалізацію державної політики, а Кабінет 

Міністрів України - як орган, який спрямовує, координує та контролює 

діяльність міністерств. Проте існуючі механізми спрямування і координації 

міністерств, так само як і спроможність міністерств до формування політики, 

потребують вдосконалення.  

Зокрема, процес планування діяльності Кабінету Міністрів України 

повинен належним чином узгоджуватися з бюджетним процесом. Слід 

розробити і затвердити державну кадрову політику, стратегію реалізації 

державної кадрової політики та план її реалізації, згідно яких будуть 

побудовані механізми взаємодії органів публічної влади. У процесі 

реформування не звернули увагу на корегування та ув’язку процесів 

взаємодії органів публічної влади, через це у кожному регіоні, чи то 

організації формується та реалізується кадрова політика, яка враховує лише 

цілі самої організації та не відповідає єдиній меті держави в цілому. Що 

значно уповільнює процеси діяльності органів публічної влади. Необхідно 

розробити такі нормативно-правові документи, що будуть чітко декларувати 

державну кадрову політику з чітко визначеними метою та стратегією, яка й 

буде покладена в основу кадрової політики в усіх органах публічної влади. 

Як зазначено у Стратегії реформування державного управління 

України на 2016-2020 роки, відповідно до європейських стандартів 

належного адміністрування, сформульованих у документі SIGMA 

«Принципи державного управління», а також належних практик держав-
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членів ЄС, одним із основних напрямів реформування визначено 

модернізацію державної служби та управління людськими ресурсами [8]. 

Так, сучасний стан модернізації публічного управління, необхідність 

розвитку кадрових інструментів та технологій у процесі реформування 

публічного управління України, динаміка змін українського суспільства, 

підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, 

зумовлюють потребу вивчення зарубіжного досвіду та можливості адаптації 

кращих практик в Україні. Вважаємо, що серед основних пріоритетів у 

формуванні та удосконаленні кадрової політики є професіоналізм, 

професійне зростання, мотивація, підвищення рівня компетентності, 

кадровий резерв, оцінювання результатів діяльності, планування і 

просування по службі, на що й акцентуватимемо увагу під час аналізу 

зарубіжного досвіду. 

Розглядаючи досвід Польщі, слід підкреслити, що важливу роль у 

системі державного управління відводять Раді Цивільної служби, яка 

здійснює оцінювання перебігу кваліфікаційних і конкурсних процедур. 

Зокрема, характеризує і впливає на просування по службі, критерії 

оцінювання службовців з метою забезпечення ефективної діяльності служби 

[10, с. 47]. Важливим для нас досвідом є дієве оцінювання претендентів під 

час вступу на державну службу Польщі, зокрема, визначення компетенцій 

державних службовців, серед яких: адаптація до змін, гнучкість, професійна 

мобільність, відповідальність, творчість тощо. Слід зазначити, що 

класифікація посад регламентується Законом про державну службу Польщі 

(2008 р.), Розпорядженням Прем’єр-міністра Польщі щодо принципів 

розробки посадових інструкцій та оцінювання (зважування) посад державних 

службовців (2009 р.). [7, с. 14]. 

Аналізуючи досвід Франції, необхідно зазначити, що працівник у разі 

прийняття на службу не тільки займає ту чи іншу посаду, а й вступає до 

певного корпусу державних службовців, у якому здійснює свою професійну 

діяльність та отримує відповідний ранг. Службовець може залишатися у 
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ньому впродовж усього професійного життя, автоматично просуваючись по 

кар’єрній висхідній. Крім того, за час своєї служби він може змінити корпус 

[15, с. 45]. Загалом для заміщення посад категорії А необхідно мати вищу 

освіту із рівнем магістра, для категорії В – вищу освіту з рівнем бакалавра, 

категорії С – середню освіту, категорії D – початкову освіту. У межах кожної 

категорії система кар’єри побудована таким чином, щоб службовці, прийняті 

на певний посадовий рівень, могли протягом відповідного періоду 

професійної діяльності здолати послідовну низку рівнів, аж до вищої межі 

[10, с. 90]. Для визначення статусу професійних державних службовців 

застосовують низку понять: розряд (кваліфікація, що надає право посісти 

певну посаду); посада (сукупність обов’язків державного службовця); кадр 

(сукупність функціонально та ієрархічно рівних посад в одній сфері 

діяльності); корпус (сукупність ієрархічно різних посад в одній сфері 

діяльності). Чиновник, прийнятий на посаду, залежно від результатів 

конкурсних екзаменів отримує розряд і починає робити кар’єру, що 

поділяється на звичайну та виключну.  

На відміну від інших країн у Федеративній Республіці Німеччина (далі 

Німеччина), у контексті реалізації кадрової політики, необхідно підкреслити 

жорстку регламентацію системи просування по службі, раціоналізацію 

структури та діяльності апарату, суворого дотримання законів. Зокрема, 

просування по службі засновано на основі двох принципів: підвищення 

кваліфікації і поступового просування [2, с. 142–146]. Сучасні цивільні 

службовці є прихильниками демократії. Вони одержують професійну 

підготовку на “останніх” курсах у різних університетах країни. “Німецьким 

чиновникам” притаманна тенденція до педантичного дотримання римського 

права, що надає цивільним службовцям догматичного стилю мислення [16]. 

Загалом, публічна служба Німеччини будується на принципах кар’єрного 

зростання за групами посад. Виділяють чотири рівні кар’єри, серед яких: 

проста служба (Einfacher Dienst), окладні групи А 2 – А 5, частково А 6; 

середня служба (Mittlerer Dienst), окладні групи А 5 – А 9; підвищена служба 
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(Gehobener Dienst), окладні групи А 9 – А 13; вища служба (Höherer Dienst) 

[12, с. 50]. У кожній з груп посад просування по службі визначено 

підготовкою та терміном випробування. Загалом, мінімальні вимоги до 

зайняття посад певної категорії підвищуються відповідно до рівня освіти, а 

також терміну проходження підготовчої служби і складанням іспиту [10, с. 

90]. 

Із досвіду Канади корисним для України буде алгоритм професійної 

діяльності у сфері державного управління, що реалізується через 

професійний розвиток службовця, який залежить від його професійного 

рівня, що визначається через кваліфікаційні іспити, які проводить Канадська 

школа державної служби, та оцінку фактичних результатів його діяльності. 

Слід підкреслити, що завдяки такій чіткій системи канадський службовець 

має стимул для професійного розвитку. Контроль за дотриманням цінностей 

та стандартів служби, який здійснюють незалежні Комісії з питань державної 

служби Канади та Офіс Комісіонера з питань Конфлікту інтересів та етики, 

забезпечують високу професійність та політичну нейтральність канадських 

службовців [11, с. 53]. Цікавим для української практики є те, що вступ на 

публічну службу і просування по ній у Канаді здійснюються на конкурсній 

основі – “системі заслуг”. Зазначимо, що вказаний принцип слід розуміти як 

вибір найкваліфікованіших кадрів. 

Цікаво й те, що адаптація персоналу на підприємствах Японії 

забезпечується в формах: лекційні та семінарські заняття безпосередньо на 

підприємстві; виїзні заняття на спеціальній навчальній базі з запрошенням 

спеціалістів та експертів; виїзний груповий тренінг. Остання форма 

застосовується найчастіше і вважається найефективнішою [16]. Система 

поступового просування й ротації кадрів формує висококваліфікованих 

працівників широкого профілю, компетентних практично в усіх сферах 

діяльності підприємства.  

Проведений аналіз літератури дає змогу зазначити, що ефективна 

кадрова політика у середовищі публічного управління зарубіжних країн 
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реалізується через відповідні технології, серед яких: ефективне управління 

людськими ресурсами, мотивація працівників на досягнення результатів, 

диференційований підхід до оплати праці, використання інноваційних 

методів роботи, системи класифікації посад і чітко визначених професійних 

компетентностей тощо. 

Необхідно побудувати систему взаємовідносин між державними 

органами та органами місцевого самоврядування. Та перш за все необхідно 

визначитись з тим до якої моделі самоврядування наша держава хоче прийти. 

У європейських країнах виділяють три моделі місцевого 

самоврядування (табл. 3.1) [43]  

Таблиця 3.1  

Моделі місцевого самоврядування зарубіжних країн  

П

№  

Модель 

місцевого 

самоврядування  

Країни, що 

застосовують  Характерні ознаки моделі  

 Англосаксонська  Великобританія  - висока  автономність 

 місцевого самоврядування,   

- населення має повноваження 

вибору та контролю;  

- на місцях відсутні спеціальні 

державні уповноважені, що  

виконували б функцію контролю над 

органами місцевого самоврядування.   

- місцеві адміністрації відсутні  

 Континентальна  Франція, Італія, 

Іспанія, Бельгія,  

Нідерланди,  

Польща, Болгарія  

- пряме державного управління і 

місцеве самоврядування поєднуються; 

- наявність ієрархії системи 

управління, в якій місцеве 

самоврядування ланка державної 

влади;   

- обмежена  автономія 
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 місцевого  

самоврядування;   

- на місцях наявні спеціальні 

державні уповноважені службовці, на 

яких покладено контроль за органами  

місцевого самоврядування  

 Змішана  Німеччина, Австрія  Місцеве самоврядування може 

виступати ланкою муніципального 

управління і ланкою державної 

адміністрації  

 

Для України не може бути прийнята жодна з запропонованих в табл. 

3.1 моделей у чистому вигляді, проте їх можна розглядати як етапи єдиного 

процесу реформування:  

- На першому етапі може бути застосована «континентальна модель», що 

стане перехідним поступовим процесом реформування публічного 

управління. Деякою мірою Україна вже знаходиться на цьому етапі, проте 

бракує законодавчого підкріплення цього процесу;  

- На другому етапі може бути застосована «змішана модель», в якій 

повноваження місцевого самоврядування будуть більш автономнішими буде 

створена ієрархія системи управління, чітко визначені механізми взаємодії 

між державною адміністрацією та місцевим самоврядуванням, а їхні 

повноваження обов’язково мають бути закріплені на законодавчому рівні;  

- На третьому, завершальному етапі, можна вже переходити до 

«англосаксонської моделі», в якій органи місцевого самоврядування будуть 

автономною системою і не потребуватимуть контролю з боку державної 

адміністрації.  

Слід наголосити, що за реалізацією кожного етапу потрібно постійно 

вести моніторинг та проводити аналіз того, як відбувається процес, які 

виникають поточні питання, те наскільки дійсно реалізується модель на 

місцях, та як в цілому реагує суспільство на запроваджені моделі.  
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При впровадженні реформування державного управління слід 

проводити реформування юридичної, адміністративно- територіальної та 

податкової сфер одночасно, для того щоб механізм реалізації був 

злагодженим та узгодженим з кожним із них.   

Необхідно визначати правові та організаційні засади формування 

цілісної системи державного стратегічного планування розвитку держави, 

встановлення загального порядку розроблення, затвердження і виконання 

документів державного стратегічного планування, чіткого закріплення 

повноважень учасників цих процесів, має бути розроблений та прийнятий 

Закон України “Про державне стратегічне планування”.   

Через недотримання розробниками вимог Регламенту Кабінету 

Міністрів України проекти урядових рішень часто не мають належних 

фінансово-економічних розрахунків та прогнозу впливу реалізації акту на 

ключові інтереси зацікавлених сторін. Так, «Стратегі реформування 

державної служби»[5] не має чіткого планування бюджету, відсутні 

розрахунки на реалізацію поставлених задач у планах реалізації Стратегії. 

Тому слід розробити план бюджетування реформи держаного управління на 

основі плану реалізації цього реформування, з урахуванням усіх можливих 

витрат пов’язаних з реалізацією.  

У 2014 році на підставі Указу Президента України №702/2014 від 

02.09.2014 кадровий резерв «Нова еліта нації» припинив своє існування. У 

2017 році на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №163 від  

22.03.2017 року втратила чинність Постанова Кабінету Міністрів №65 

від 11.02.2016року «Про затвердження правил етичної поведінки державних 

службовців».  

У сфері державної служби проблемою залишається відсутність 

централізованої бази даних державних службовців, що ускладнює облік та 

запровадження сучасних практик управління персоналом. Існуючі підходи до 

визначення посадових обов’язків є формальними, а відсутність методики 

проведення оцінки та системи класифікації посад створює дисбаланс в оплаті 
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праці. Необхідно створення державного кадрового резерву та єдиної бази 

державних службовців. На сьогодні в Україні з’явилося багато організацій, 

що пропонують послуги з підготовки публічних службовців та пропонують 

внесення даних до кадрового резерву. Проте справжні повноваження таких 

організацій досить розмиті та не зрозумілі, у кожній своя база даних, що не 

має взаємоув’язки з іншими організаціями, та немає нічого спільного зі 

створенням єдиного державного кадрового резерву, схоже це лише схема 

звичайного заробітку. Саме слід розробити такі нормативно-правові 

документи, в яких будуть читко визначені повноваження та можливості, 

права та обов’язки, сфера діяльності таких організацій, та можливо 

визначити перелік таких організацій, які можуть займатися підготовкою 

публічних службовців. Такі документи мають бути розроблені з урахуванням 

вже існуючих, таких як «Положення про Національне агентство України з 

питань державної служби» (Постанова Кабінету Міністрів України №500 від 

01.10.2014 р.).   

Відсутність кодексу етичної поведінки держаного службовця не 

дозволяє сформувати єдиний образ державного службовця з 

високоморальним та етичними принципами, саме тому необхідно розробити 

принципи етичної поведінки для публічних службовців. Розробити 

нормативно-правові акти в яких буде визначена міра відповідальності 

публічних службовців в межах кодексу етичної поведінки, та міру покарання 

за порушення етичної поведінки.  

Система управління міністерства є надто централізованою, а 

керівництво міністерства переобтяжене питаннями організаційного 

характеру, які доцільно делегувати керівникам нижчого рівня, та за 

допомогою нормативно-правових актів прописати їхні межі повноважень та 

відповідальності.  

Проблемою також є відсутність єдиних правил чи критеріїв щодо 

організаційного забезпечення реалізації державної політики. Починаючи з 

липня 2020 року в Україні втратили чинність фундаментальні нормативні 
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акти : «Стратегія кадрової політики 2012-2020 роки», «Комплексна програма 

підготовки державних службовців».   

хоча було розроблені і затверджені такі як «Стратегія сталого розвитку 

«Україна-2020» (2015 року),  реформування », «Стратегія реформування 

державного управління 2016-2021» (2016 р), «План заходів Стратегії 

реформування 2016-2021 » вони не визначають чіткі засади державної 

кадрової політики, її формування та здійснення.   

Необхідно скласти детальний фінансовий аналіз плану заходів 

реалізації стратегії реформування, визначити усі ризики як фінансові так і 

людськи, та урахувати результати при складанні бюджету на період 

реформування.  

У травні 2020 року Кабінет Міністрів України Розпорядженням   №622-

р «Про схвалення Концепції реформування системи оплати праці державних 

службовців та затвердження плану заходів з її реалізації» схвалив 

реформування оплати праці державних службовців. Яке ставило на меті 

створення прозорості та спрощення структури заробітної платні державних 

службовців, юридично обґрунтованості механізму  планування та розподілу 

оплати праці між державними органами, класифікацію посад державних 

службовців. В той самий час місцеві органи самоврядування отримали 

можливість встановлювати оплату праці службовцям на власний розсуд 

маючи власний бюджет. І як результат в цілому в Україні з’явився великий 

розрив між оплатою праці державного службовця і оплатою праці 

службовців органів місцевого самоврядування. Тому необхідно розробити 

такий нормативно-правовий акт, що буде регламентувати оплату праці 

державної служби і служби органів місцевого самоврядування. 

Отже в Україні на сьогоднішній день існує потреба у прийнятті 

нормативно – правових актів з питань державної кадрової політики. 

Необхідно провести комплексний аналіз чинного законодавства, і на підставі 

отриманого результату здійснити оновлення чинних документів і розробити 

нові, доцільним адаптувати кращі зарубіжні практики ефективної кадрової 
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політики в середовищі публічного управління з урахуванням специфіки 

українського законодавства та науково-методологічних напрацювань. 

 

3.2. Удосконалення кадрової політики в органах публічної влади  

В основу ефективної діяльності органів публічної влади закладена 

різних зарубіжних країн покладена виважена політика управління людськими 

ресурсами. Світовими країнами визнано три найефективніші і 

найрозвиненіші системи кадрової роботи в органах публічного управління:  

- Американська система, що побудована на індивідуальних ділових 

відносинах;  

- Японська система, що побудована на принципах колективізму, групові 

цінності переважають над індивідуальними;  

- Західноєвропейська система, що поєднала в собі американську та 

японську;  

Такі країни як Німеччина, Швеція, Японія, при формуванні та 

реалізації кадрової політики орієнтуються на надання рівних можливостей 

працівникам для прояву своїх здібностей, дотримуючись прав і свобод 

особистості.   

Західноєвропейська система націлена на розробку та реалізацію 

стратегій кадрової політики, розроблена з урахуванням усіх явищ та подій що 

відбуваються у державі як соціальних так і економічних.  

Для України актуальною на сьогоднішній день є західноєвропейська 

система, яка повністю відповідає вимогам інтеграції в рамках Європейського 

союзу. Вона спрямована на забезпечення якісних норм оцінки та 

вимірювання послуг, забезпечення ефективного управління людським 

фактором та раціональним використанням людського потенціалу.  

Фундаментальну основу кадрової роботи в органах публічного 

управління зарубіжних країн становлять положення, що регламентують 

діяльність кадрів, стратегію керівництва в управлінні кадрами, методику 
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управління кадрами, що побудована з урахуванням нормативно-правових 

документів.  

Реформа державної служби передбачала поступове оновлення складу 

міністерств, поступове реформування центральних органів виконавчої влади 

та їх територіальних органів у 2019-2021 роки і місцеві держадміністрації у 

2020-2021 роки. Також планувалося створення робочих груп фахівців з 

питань реформ в Офісі Президента України, Секретаріаті Кабінету міністрів 

України та інші. Як бачимо, на сьогоднішній день реформування державного 

управління не завершилося а знаходиться приблизно по середині процесу. З 

проведеного у другому розділі дослідження з кадрового стану державної 

служби та органів місцевого самоврядування можна помітити слабкі місця в 

управлінні, які не врахували при проведенні реформ.  

Для заповнення цих прогалин нам може бути корисним досвід 

зарубіжних країн. Для початку необхідно окреслити ті питання що 

потребують доопрацювання:  

1) Удосконалення системи підготовки кваліфікованих фахівців, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації ;  

2) Удосконалення і покращення дії механізмів відбору професійних 

кадрів для державної служби та органів місцевого самоврядування;  

3) Мотивування та стимулювання публічних службовців;  

4) Підтримання розвитку професійної компетентності претендентів на 

зайняття високих керівних посад;  

У провідних країнах світу практикують створення незалежних 

атестаційних організацій для відбору кандидатів на державну службу. 

Наприклад  в Ірландії така державна служба входить до складу системи 

Міністерства фінансів Ірландії: «Служба з призначень на державну службу». 

Можливо в Україні теж було б непогано створити таку незалежну 

атестаційну організацію, це дало б змогу забезпечити високу якість рівня 

відбору персоналу, виключаючи певною мірою конфлікт інтересів та 
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корупційну складову. Тим більше, в такій організацію можна було 

започаткувати єдину державну базу кадрового резерву.   

В Сінгапурі в основі діяльності державної служби лежить принцип 

мерітократія, залежності просування по службі від здібностей людей. 

Держава виявляє перспективних учнів в ранньому віці, спостерігає і заохочує 

їх протягом їх навчання. Вони отримують стипендії для вступу до 

університетів, деякі отримують можливість навчання закордоном. Учні ж, в 

свою чергу, зобов’язуються працювати на уряд протягом 4-6 років, а деякі з 

них навіть вступають до Партії народної дії. Таким чином найкращі і 

обдаровані переходять на державну службу, а пов’язані з державою передові 

компанії мають доступ до запасу людських ресурсів. Деякі з чиновників 

вищого рангу стають членами правління таких компаній і можуть бути 

залучені на постійній основі. Завдяки цьому державна служба захищена від 

політичного втручання, а конкурентоздатна заробітна платня є запорукою, 

що талановиті службовці не перейдуть працювати в приватний сектор.   

Звичайно ж для України ще зарано говорити про такий рівень 

управління, проте ідею підтримки талановитих і здібних людей з раннього 

віку можна було б взяти на озброєння.  

Ще одним важливим елементом державної служби в Сінгапурі це 

«ідеал чесності». Жорсткі Закони, правила і суворі дисциплінарні стягнення з 

боку Комісії державної служби та Бюро розслідування випадків корупції 

допомагають Уряду вирішити питання пов’язані з корупцією на державній 

службі. В Україні існує гостра необхідність для створення механізмів у 

боротьбі з корупцію у державних органах та органах місцевого 

самоврядування, тому досвід Сінгапуру стався б в нагоді.  

Підготовкою державних службовців Сінгапуру займається Інститут з 

підготовки персоналу державної служби, підготовкою вищих посадових осіб 

займається Коледж державної служби. У державній службі створена комісія, 

яка з групою управління персоналом, інститутом розвитку політики та 

консультаційною групою державної служби забезпечують необхідне 
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службовцям постійне навчання (100 годин навчання на рік). Налагоджені 

зв’язки з іноземними державними інститутами і службами дозволяють 

обмінюватися досвідом роботи державної служби всього світу. Саме таку 

практику в організації підготовки фахівців Україні слід перейняти. 

Обмінюючись досвідом, маючи прямий доступ до новітніх технологій і 

механізмів управління, та методів їх запровадження з наочними прикладами 

державне управління України змогло б покращити свої навички та вміння .  

У Японії діє система довічного найму, яка передбачає. Що на посади 

високого рівня не потрапляють випадкові люди. Система загальної освіти 

забезпечує лише базовим навчанням, а внутрішньовідомче забезпечує 

професійним навчанням. Велику увагу приділяють підготовки і  

перепідготовці державних службовців, починаючи з нижчих рівнів і до 

начальника відділу міністерств, відомства, заступника мера провінції. Далі 

підвищують кваліфікацію шляхом самоосвіти, що закріплено законодавчо.  

В Конституції Японії прописано, що місцеві органи влади- це органи 

самоврядування і підготовкою посадовців органів місцевого самоврядування 

займається Академія публічної служби, що входить до структури 

Міністерства у справах місцевого самоврядування, принципи підвищення 

професійного розвитку цієї категорії державних службовців такі ж як і для 

службовців органів влади.   

А в основі забезпечення публічної служби в Японії покладено 

«принцип заслуг», такий принцип і став важливим чинником 

соціальноекономічного прогресу країни. Згідно цього принципу пошук 

професійних кадрів ведеться у вищих навчальних закладах з метою 

виявлення здібних студентів та залучення їх до державної служби. Так 

створюється кадровий резерв, ще на стадії навчання у вузах, такий досвід 

допоміг би Україні контролювати та відслідковувати процес 

працевлаштування випускників вищих учбових закладів на державній службі 

і могло б стати програмою зайнятості молоді.  
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Для України такий досвід в організації навчання і підготовки 

державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування дуже 

корисний. В Україні згідно Положення «Про систему підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування», затвердженого постановою КМУ 

№ 564 від 07.07.2010, зазначено , що провідним навчальним закладом у 

підготовці державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування є Національна Академія державного управління при 

Президентові України, інші навчальні заклади можуть здійснювати таку 

підготовку і перепідготовку на підставі ліцензування, атестації та акредитації 

навчальних закладів МОН. Така подрібненість навчальних закладів не дають 

можливості якісно контролювати кількість підготовлених фахівців та рівень 

їх підготовки, і як результат деякі з випускників залишаються 

незатребуваними. Для уникнення не ефективного використання людського 

ресурсу, в Україні необхідно систематизувати і окреслити навчальні заклади, 

які будуть займатися підготовкою і перепідготовкою державних службовців і 

службовців органів місцевих самоврядувань, що полегшить моніторинг 

кадрового ресурсу.  

В зарубіжних країнах на сьогодні виділяють два основних шляхи 

розвитку управління кадрами в публічній владі:  

- Посилення вимог до професіоналізму державного службовця;  

- Делегування повноважень службовцям нижчих посад, зокрема 

управлінських функцій.  

В більшості зарубіжних країн розроблені системи кар’єрного 

просування, підкріплені нормативно- розпорядчими актами,  тим самим 

створюючи певну соціальну захищеність і стабільність для публічних 

службовців. В Україні слід розробити таку систему, і не важливо чи то буде 

як у Франції: підвищення через певний проміжок часу; чи то як у 

Великобританії: шляхом оцінки тестування, напрацьованих результатів і 

майбутніх розробок, головне наявність системи просування кар’єрою і 



84 

 

підкріплена розпорядчими документами. Запровадження мотивації через 

кар’єрне зростання у зарубіжних країнах дозволяє задовольняти потреби 

посадовців щодо підвищення по службі, тим самим контролювати рівень 

задоволеності від роботи, а також  стримувати плинність кадрів.  

Забезпечення підготовки і перепідготовки кадрів публічної служби, 

враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, потребує впровадження і 

підтримання наступних заходів:  

- Удосконалене правове забезпечення працівників публічної служби 

відповідно до сфери діяльності;  

- Прийняття низки правових актів, що забезпечують оптимальні умови 

праці на державній службі і в органах місцевого самоврядування, а також 

їхнє ресурсне забезпечення;  

- Підвищення ефективності впливу керівного персоналу на процеси 

діяльності державної служби і органів місцевого самоврядування;  

- Забезпечення обміну досвідом з зарубіжними країнами в державній 

службі і органах місцевого самоврядування;   

- Залучення механізмів дослідження стану і оптимізації державної 

служби і органів місцевого самоврядування;  

- Забезпечення постійного оновлення програм підготовки та 

перепідготовки фахівців державної служби та органів місцевого 

самоврядування;  

- Створення кадрового резерву та механізмів конкурсного відбору до 

нього.  

Отже, можна зробити висновок, що впровадження вище зазначених 

заходів сприятиме підвищенню якості державної служби і органів місцевого 

самоврядування, в забезпеченні підготовки і перепідготовки кадрів публічної 

служби, враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, що і є однією з умов 

інтеграції до Європейського союзу.  
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3.3. Модернізація кадрової служби державної кадрової політики України 

у вимірі європейських стандартів. 

Державне управління та державна служба є особливою частиною 

процесу інтеграції до Європейського Союзу, оскільки не існує однозначних 

та жорстких норм, які визначають модель державного управління, що має 

бути запроваджена країнами, які виявили намір стати членом ЄС. Замість 

таких норм існує певний набір критеріїв щодо адміністративних процедур та 

проходження державної служби, яких повинні дотримуватись органи 

державної влади, щоб відповідати цінностям демократичного суспільства. Ці 

критерії складають сутність Європейського адміністративного простору 

(European Administrative Space), чиї принципи повинні реалізовуватися 

кожною державою-членом ЄС і можуть бути основою для модернізації 

державної служби України.  

Так як вдосконалювати на сьогоднішній день не має що, тому 

необхідно розробити нову державну кадрову політику, з урахуванням досвіду 

як наукового так і практичного.  

Мету державної кадрової політики можна запозичити з п.2 «Стратегії 

державної кадрової політики на 2012-2020 роки» забезпечення всіх сфер 

життєдіяльності держави кваліфікованими кадрами для забезпечення 

національних інтересів у контексті розвитку України як демократичної, 

соціальної держави з розвинутою ринковою економікою.  

 За основні цілі та завданнями державної кадрової політики можуть 

бути прийняті зі п.3 «Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 

роки» [8] (див. додаток Г) з певними доповненнями:
 
 

- Розроблення відповідних нормативно правових документів, чи 

внесення змін до існуючих, що забезпечать соціальну захищеність та 

стабільність публічних службовців;  

- Розроблення дієвих механізмів підготовки кваліфікованих фахівців, до 

роботи у сфері державного управління та місцевого самоврядування;  
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- Розробка механізмів залучення до роботи у сфері державного 

управління та місцевого самоврядування висококваліфікованих фахівців, 

успішних підприємців, працівників фінансово-економічної сфери;  

- Вдосконалення існуючої технології добору кадрів для зайняття 

управлінських посад з числа працівників, що мають досвід роботи на посадах 

нижчого рівня у відповідній сфері;  

- Розробка механізмів кар’єрного просування службовців;  

- Розробка механізмів створення кадрового резерву та його формування 

на зайняття посад у сферах державного управління та місцевого 

самоврядування;  

- Розробка нормативно-розпорядчих актів (Кодекс етики) та механізмів 

щодо встановлення жорстких вимог до моральних якостей публічних 

службовців, з метою запобігання корупції, виникненню конфліктів інтересів, 

підтримання національних інтересів, розроблення процедур 

адміністративного, дисциплінарного, карного провадження, в залежності від 

міри порушення;  

- Впровадження сучасних підходів, новітніх методик та технологій 

управління персоналом, з застосуванням обміну досвідом з іноземними 

державами;  

- Проведення профорієнтаційної роботи серед молоді;  

- Розробка механізмів підтримки цільових науково- практичних 

досліджень у сфері розвитку, мотивування і управління людським ресурсом;  

- Розробка програм підготовки та професійного розвитку керівних кадрів 

державної служби та органів місцевого самоврядування, здатних забезпечити 

реалізацію цілей стратегії;  

Відповідно до зазначених основних цілей реалізації державної кадрової 

політики можемо взяти за основу вже розроблені у «Стратегії державної 
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кадрової політики на 2012-2020 роки» [8] (додаток Г) виконання 

першочергових завдань з певним удосконаленням та доповненням:  

а) за напрямом підготовки кадрів
 
:  

- удосконалення законодавства в частині вимог до надання освітніх 

послуг, вимог до кандидатів на посади державних службовців та службовців 

місцевих органів самоврядування;  

- проведення дослідження, оцінювання державних стандартів вищої 

освіти і проведення їх оптимізації з урахуванням міжнародних вимог;  

- розроблення національної системи оцінювання якості освіти;  

- створення сучасних методів розроблення державних стандартів 

професійно-технічної освіти, та освіти публічних службовців;  

- розроблення стандартів з нових робітничих професій, а також 

оновлення діючих державних стандартів у урахуванням сучасних нових 

професій;   

- оновлення національного класифікатору професій України;  

- реформування  системи  професійно-технічної,  вищої  і  

післядипломної освіти з метою забезпечення здобуття якісної освіти;  

- підвищення престижу робітничих професій;  

- дослідження та прогнозування потреб у підготовці кваліфікованих 

кадрів та фахівців з вищою освітою в усіх сферах забезпечення 

життєдіяльності держави;  

- налагодження  механізмів  державного  гарантування  

працевлаштування та кар’єрного росту після здобуття освіти;  

б) за напрямом підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів:  
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- реформування системи підвищення кваліфікації та перепідготовки 

кадрів на основі удосконалення форм і методів навчання з урахуванням 

специфіки галузі чи сфери управління;  

- переорієнтація системи підвищення кваліфікації на надання 

спеціальних знань, формування вмінь, необхідних для виконання роботи за 

певною професією, посадою;  

- формування узгодженої системи оцінювання отриманих знань, умінь та 

навичок за результатами підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації згідно з вимогами, необхідними для виконання роботи за певною 

професією, посадою, а також формування системи оцінювання під час 

добору фахівців та регламентування частоти та строку проходження 

підготовки;  

- розроблення методів мотивування та стимулювання: ув’язки оціночних 

результатів підготовки з кар’єрним просуванням;  

- формування механізмів забезпечення проведення підвищення  

кваліфікації та перепідготовки кадрів  

- запровадження системи безперервного професійного навчання кадрів, з 

періодичним обміном досвіду з фахівцями зарубіжних країн;  

в) за напрямом державного регулювання професійної діяльності:  

- детінізація ринку праці, попередження зловживань роботодавців у 

трудових відносинах з працівниками, зокрема при вирішенні питань 

прийняття на роботу, організації та оплати праці;  

- перегляд кваліфікаційних характеристик у частині визначення знань, 

умінь, навичок, ціннісних характеристик і особистих якостей працівників, 

необхідних для виконання завдань на відповідній посаді;  

- супроводження кар'єрного росту працівників для забезпечення 

постійного вивчення рівня їх особистого розвитку з метою підготовки 
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пропозицій щодо можливості професійного зростання та додаткового 

навчання;  

- створення механізму професійної адаптації новопризначених 

працівників на робочому місці шляхом впровадження системи наставництва;  

- запровадження періодичного оцінювання результатів професійної 

діяльності працівників, що включатиме проведення оцінки рівня досягнутих 

результатів професійної діяльності, кваліфікаційного розвитку та 

забезпечення матеріального стимулювання за результатами оцінювання;  

- удосконалення механізму конкурсного відбору на зайняття посад, 

призначення на які відповідно до законодавства здійснюється на конкурсній 

основі;  

- удосконалення системи оплати праці з урахуванням змісту та обсягу 

виконуваної роботи, її складності, рівня відповідальності та особистого 

внеску працівника в загальні результати роботи;  

- створення єдиної системи оцінювання та стимулювання роботи 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;  

- створення єдиного кадрового резерву, розроблення механізмів 

конкурсного відбору і вимог до кандидатів;  

- подолання існуючого дисбалансу в оплаті праці працівників вищих і 

нижчих категорій;  

г) за напрямом соціального захисту працівників:  

- створення ефективної, реально діючої системи соціального захисту 

населення від соціальних ризиків та загроз;  

- забезпечення зростання реальної заробітної плати, додержання 

державних гарантій оплати праці, недопущення встановлення заробітної 

плати працівникам нижче прожиткового мінімуму, визначеного законом;  
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- подолання негативних тенденцій щодо виникнення заборгованості із 

заробітної плати;  

- реформування системи соціального страхування;  

- розроблення  заходів  соціального  захисту,  зокрема, 

 щодо забезпечення працевлаштування осіб передпенсійного віку;  

- розроблення  заходів щодо попередження  втрати кадрового 

потенціалу державних службовців та службовців органів місцевого 

самоврядування в умовах реформування;  

- відновлення та збільшення відомчого житлового фонду, розроблення 

ефективного механізму пільгового кредитування для придбання житла;  

- створення умов для розвитку соціальної інфраструктури на 

підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності;  

- гарантування безпечних умов праці у виробничій та невиробничій 

сферах;  

- забезпечення гендерної рівності;  

- створення належних умов для поєднання жінками професійних і 

сімейних обов'язків;  

д) за напрямом забезпечення зайнятості населення: - гарантоване 

забезпечення молоді першим робочим місцем;  

- формування здатності населення до трудової мобільності, здобуття 

нових знань, умінь і навичок відповідно до вимог інноваційних тенденцій 

розвитку економіки;  

- ефективне використання трудових ресурсів у регіонах;  

- впровадження механізмів ефективного перерозподілу робочої сили між 

трудонедостатніми та трудонадлишковими регіонами;  
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- удосконалення існуючої системи державної служби зайнятості 

населення з урахуванням кращого світового досвіду роботи бірж праці та 

центрів зайнятості населення;  

- недопущення  нелегальної  зайнятості  населення,  зменшення  

міграційних потоків за кордон;  

- розроблення механізмів соціальної адаптації осіб, що відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, 

шляхом залучення їх до суспільно корисної праці протягом місяця з дня 

звільнення;  

- поширення практики проведення регіональних ярмарків вакансій; є) за 

напрямом модернізації кадрових служб: - реорганізація кадрових служб у 

служби персоналу;  

- покладання на служби персоналу функцій з планування добору, 

розстановки  та моніторингу кадрів, підвищення їх кваліфікації та кар'єрного 

росту;  

- розроблення системи заходів з аналітичного та 

інформаційнотехнологічного супроводження процесів управління 

персоналом;  

- продовження впровадження технологій електронного урядування;  

- вдосконалення  системи  професійного  навчання  фахівців  з 

управління персоналом  

Етапи реалізації кадрової політики необхідно розробити спільно з 

представниками усіх сфер діяльності держави, та при наявності детального 

аналізу стану кадрового забезпечення та потреб кожної сфери. Тільки тоді 

кадрова політика зможе досягнути своєї мети: забезпечення всіх сфер 

життєдіяльності держави висококваліфікованими кадрами, що здатні 

реалізовувати національний інтерес.   
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Європейський адміністративний простір побудований на таких засадах: 

надійність та можливість прогнозування (правова впевненість); відкритість 

та прозорість; відповідальність; ефективність та результативність 

(продуктивність).  

Запровадженню засад надійності та передбачуваності сприяє 

дотримання низки принципів і механізмів адміністративного права, зокрема:  

• верховенство права, тобто "управління згідно із законом", коли 

органи державної влади під час прийняття рішень виходять іззагальних 

правил і принципів та неупереджено ставляться до тих, хто підпадає під 

сферу їх повноважень. Верховенство права протидіє використанню владних 

повноважень у власних інтересах та здійсненню дій усупереч загальним 

правилам, затвердженим та оприлюдненим спеціальним нормативно-

правовим рішенням;  

• пропорційність (доцільності та відповідності), яка означає, що в 

процесі виконання адміністративних дій державні органи не можуть 

вимагати від громадян більше, ніж необхідно для досягнення мети;  

• процедурна справедливість передбачає гарантування сумлінного та 

неупередженого застосування законодавства та необхідність приділяти увагу 

суспільним цінностям, таким як повага до людини та захист її честі й 

достоїнства;  

• своєчасністьфункціонування державного управління, оскільки 

затримки уприйнятті органами державної влади рішень викликають недовіру 

та шкодять як суспільним, так і особистим інтересам; 

• професіоналізм та професійна доброчесність державної служби 

слугують опорою для забезпечення принципів надійності та 

передбачуваності державного управління. Професійність державних 

службовців ґрунтується на поняттях неупередженості та професійної 

незалежності.  

Відкритість означає можливість перевірки ззовні, а прозорість дає 

змогу будь-кому, хто стикається із адміністративними діями, дізнатися на 
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основі чого вони впроваджуються. Відкритість і прозорість є також 

необхідними інструментами забезпечення принципу верховенства права, 

рівноправності перед законом і підзвітності.  

Під відповідальністю розуміють, що орган влади зобов'язаний 

пояснити та обґрунтувати свої дії перед тими, хто цього вимагає. Серед 

механізмів звітності: судовий розгляд, оскарження до вищого 

адміністративного органу, розслідування омбудсмена, інспектування, 

здійснене спеціальною комісією або радою, та перевірка у парламентському 

комітеті. Відповідальність і нагляд гарантують у державному управлінні 

дотримання таких цінностей, як ефективність, результативність, 

продуктивність та передбачуваність 

Ефективність управлінської діяльності як управлінського вміння 

означає забезпечення найкращого співвідношення між задіяними ресурсами 

та отриманими результатами. Результативність, що є спорідненим за змістом 

поняттям ефективності, полягає в тому, щоб забезпечити успішність 

державного управління у досягненні цілей та розв'язанні суспільних проблем, 

що визначені урядом або законодавством. Результативність передбачає 

аналіз існуючої державної політики, а також оцінку того, наскільки добре ця 

політика втілюється органами державної влади та державними службовцями.  

Поняття продуктивності почало застосовуватися, коли держава стала 

виробником і постачальником певних державних послуг, які в Україні 

інтитуціоналізовані на законодавчому рівні як адміністративні [154]. 

 Незважаючи на те, що питання державного управління перебувають у 

сфері компетенції національних урядів, законодавство ЄС впливає на 

національні системи державної служби і національне законодавство про 

державну службу. Це законодавство ЄС засноване на ст. 39 Договору про ЄС 

щодо вільного руху робітників і ст. 136-141 Договору про ЄС щодо 

принципів рівноправності. Такими положеннями, виданими як Директиви 

ЄС, є: положення про транскордонні питання, про принципи рівноправності, 
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про умови праці, про робочий час, про трудові угоди, про державні 

контракти. 

Імплементація практик європейської інтеграції може спиратися, 

зокрема, на рекомендації, що сформульовані відповідно до пріоритетів і 

показників оцінювання державної служби.  

Для оцінки прогресу у реформуванні систем державного управління 

країнами, що виявили намір приєднатися до ЄС в межах програми Phare та за 

сприяння Організацією економічної співпраці та розвитку / ОЕСР ( 

Organization for Economic Cooperation and Development / OECD), було 

запроваджено з 1992 р. ініціативу SIGMA* . Завданнями цієї ініціативи є 

підготовка урядів країн до зближення з ЄС.  

Організація SIGMA розробила низку показників у шести ключових 

сферах державного управління: фінансового контроля і управління; 

управління державними закупівлями; управління державними витратами; 

зовнішній аудит; державна служба; управління розробкою і реалізацією 

політики (прийняття і впровадження рішень). Ці показники побудовані на 

основі кращих стандартів, що застосовуються в цих сферах у країнах-членах 

ЄС, спрямовані на визначення як формальних аспектів (законодавча і 

нормативно-правова база, інституційна база), так і динамічних аспектів 

(практичне впровадження, потенціал для подальшого покращення) систем 

центрального управління, що оцінюються за допомогою такого інструмента. 

Результати оцінювання враховуються Європейською Комісією в процесі її 

діяльності з розширення ЄС.  

У сфері державної служби аналізується шість основних показників, 

зокрема стосовно:  

• правового статусу державних службовців установлюється наявність 

правової бази, яка визначає статус державних службовців, відповідальних за 

надання порад та впровадження урядової політики, виконання 

адміністративних дій та забезпечення надання послуг; 
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• правомочності, відповідальності та підзвітності державних 

службовців у контексті наявності в законодавстві чітких підстав для 

виконання державними службовцями своїх дій, а також ефективних 

механізмів підзвітності та правових основ відповідальності;  

• неупередженості та чесності державних службовців, у контексті: 

забезпечення виконання ними адміністративних дій незалежно від особистих 

інтересів; можливостей ужиття ефективних дисциплінарних заходів на 

протидію корупції чи інших випадків зловживання владою; деполітизації 

посадової діяльності державних службовців; визначеності на законодавчому 

рівні структури заробітної плати державних службовців;  

• ефективності в управлінні державних службовців та наявності дієвого 

кадрового контролю, зокрема щодо встановлення загальнодержавної системи 

управління персоналом; забезпечення мотивації для ефективної роботи 

державних службовців; відкритості у сфері витрат на утримання державної 

служби та обсягів її штатної чисельності;  

• професійності та стабільності державних службовців, що пов'язується 

з фактами забезпечення правовою базою відкритого конкурсного відбору 

державних службовців на основі їхніх заслуг, а також кар'єрних 

можливостей; 

 • розвитку ресурсів державної служби у сфері європейської інтеграції, 

які оцінюються за наявністю: кадрового потенціалу структурних підрозділів, 

що спрямовують свою діяльність у контексті координації та управління 

справами ЄС; механізмів ротації та стимулювання для забезпечення 

реалізації функції європейської інтеграції кваліфікованими державними 

службовцями; спеціальних навчальних програм для підготовки корпусу 

державних службовців до імплікацій членства в ЄС.  

Серед основних характеристик, які притаманні державній службі в 

європейському адміністративному просторі та визначають сфери 

модернізації української державної служби, потрібно назвати:  
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• відокремленість державної служби від політики з чітко окресленими 

політичними та професійними/адміністративними посадами;  

• прийом на роботу та просування державних службовців по службі за 

своїми діловими та професійними якостями та на засадах конкуренції;  

• наявність прозорих можливостей кар'єрного зростання і навчання 

державних службовців упродовж своєї роботи;  

• правові обмеження вільної участі державних службовців у політичній 

та економічній діяльності; • установлену законом схему оплати праці, яка 

визначається індивідуально за об'єктивними та прозорими критеріями;  

• умови оплати та інші умови служби, які спрямовані на забезпечення 

залучення, підготовки, розвитку і перепідготовки кваліфікованих осіб та 

сприяння їхній якісній роботі;  

• управління діяльністю державних службовців, яке забезпечує гарантії 

якісного виконання своїх функцій та однорідність стандартів служби, що 

виконуються на всіх рівнях державного управління;  

• фінансове забезпечення заробітної плати, яке спрямоване на 

ефективність діяльності, а витрати на заробітну плату можна належним 

чином контролювати;  

• відповідальність державних службовців за свої дії, зобов'язання 

вживати заходів та приймати відповідні рішення у прозорий та 

передбачуваний спосіб відповідно до закону без необґрунтованого тиску, та 

які підлягають контролю та судовому розгляду.  

Єдині принципи державного управління для країн-членів ЄС не 

обмежують функціональних можливостей державних органів і передбачають 

гнучкість щодо організації державної служби. Проте існують і певні вимоги 

щодо необхідності врегулювання державної служби та її компонентів, яких 

має наслідувати і вітчизняна державна служба в межах таких напрямів, як: 

законодавче регулювання державної служби; структура і моделі державної 

служби; система призначення державних службовців; оплата праці; права та 

обов'язки; відповідальність державних службовців. 
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Законодавче регулювання державної служби. Одним із ключових 

принципів європейського адміністративного простору є розмежування норм 

публічного і приватного права, принципів та сфер їх застосування.  

Під публічним правом розуміємо підсистему права, що регулює 

державні, міждержавні та суспільні відносини, тоді як приватне право - 

підсистема права, що регулює майново-вартісні відносини й особисті 

немайнові відносини, які виникають із приводу духовних благ і пов'язані з 

особистістю їх учасників.  

Державні службовці єнайманими державоюпрацівниками для реалізації 

відповідних функцій щодо захисту прав і свобод громадян, відстоювання 

національних інтересів та сприяння сталому суспільному розвиткові; вони 

добровільно беруть на себе обмеження своїх громадянських прав. Саме через 

це державні службовці не просто працівники державного сектору, - вони 

відіграють важливу конституційну роль і тому відносини між державними 

службовцями і державою мають регулюватися законом, а не особистими 

переговорами чи індивідуальними контрактами.  

Законодавство визначає державну службу як інститут держави, який 

використовує державну владу, розпоряджається державними коштами, надає 

послуги і створює адміністративний простір для взаємодії між державою і 

суспільством. Законодавство про державну службу має закріплювати базові 

принципи:  

• конституційність - відповідність функціонування державної служби 

цінностям та принципам, які визначені в Конституції й легітимізують 

діяльність державної служби;  

• професіоналізм державних службовців у всіх гілках влади й на всіх 

рівнях, що потребує визначення в законі принципів відбору і прийняття на 

державну службу, просування по службі, а також можливості для 

відзначення кваліфікованих працівників;  
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• обмеження участі державних службовців у політичній діяльності й 

відповідно захист державних службовців від політичного чи будь-якого 

іншого впливу;  

• відповідальність працівників, що передбачає визначення обов'язків, 

підзвітності та дисциплінарної відповідальності державних службовців. 

 Велике значення має врегулювання конфлікту інтересів на державній 

службі, який може виникати у випадках причетності державних службовців 

до прибуткової діяльності й призвести до корупції.  

Структура і моделі державної служби. Досвід ЄС свідчить, що при 

визначенні сфери державної служби необхідно враховувати три критерії:  

1) вертикальні межі, що розділяють політичні й адміністративні посади 

("верхня межа") і державних службовців та працівників державного 

(публічного) сектору ("нижня межа");  

2) горизонтальні межі, що визначають, на які інститути й органи 

поширюється дія закону про державну службу, а які мають специфічний 

статус чи регулюються трудовим законодавством;  

3) матеріальні межі, що встановлюють, які аспекти державної служби 

можуть регулюватися (чи вже регулюються) іншими законами, скажімо, 

питання пенсії, тривалості роботи, свят.  

Керівництво державною службою. Відповідальність за керівництво 

державною службою є завданням політичної ваги. Державна служба є 

основоположна частина державного управління у тому розумінні, що часто 

державне управління та державна служба сприймаються як синоніми. 

Цінності, що визначає керівництво державною службою, мають політичне 

коріння, пов'язане із засадничими принципами демократичного державного 

управління і потребують окремих управлінських потужностей для 

впровадження на практиці.  

Керівництво державною службою має бути спрямоване на 

забезпечення основних конституційних цінностей щодо рівного підходу, 

справедливості та рівних можливостей для вступу на державну службу та 
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просування по службі; усе це має здійснюватися за умов верховенства закону 

та за конкурсними процедурами на основі професійних та ділових якостей. 

Це сприяє якісному наданню адміністративних послуг, прийняттю 

передбачуваних рішень, надійному адмініструванню державних справ, а 

також професійності державної служби.  

Серед управлінських цінностей виділяють ефективність, 

результативність та економічність, які в державній службі пов'язані з 

розвитком управлінських здібностей чи компетентностей.  

Таким чином, керівництво державною службою передбачає політичну 

волю та управлінську відповідальність для забезпечення, по-перше, 

виконання органами державної влади своїх обов'язків відповідно до 

принципа верховенства закону та встановлення прийнятних принципів 

публічного права та, по-друге, здатності органів державного управління 

ефективно й результативно виконувати завдання державної політики. 

Управління персоналом має бути узгоджене з державним управлінням, 

що вимагає застосування централізованих механізмів управління 

державними службовцями.  

Досвід багатьох країн-членів ЄС свідчить про необхідність 

запровадження такої схеми управління, якапримусила б державних 

службовців добре працювати, зокремашляхомгармонізації управління в усіх 

органах державної влади. Державну службу слід вважати спільною функцією 

управління державних органів, причомувідбір та управління діяльністю 

державних службовцівмає здійснюватися за єдиними стандартами 

професійних і ділових якостей та на конкурсній основі. Прийняття таких 

стандартів і контроль за здійсненням управління персоналомудержавних 

установах є важливим завданням центрального органу з питань державної 

служби, який покликаний розробляти політику для таких сфер, як набір 

кадрів, добір, службова кар'єра, оплата праці, присвоєння рангів, підвищення 

професійної компетентності та переведення державних службовців, 

здійснення моніторингу управління державною службою і якості персоналу 
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та обліку витрат на персонал шляхом збору та аналізу відповідної 

професійної інформації стосовно державних службовців.  

Відбір та призначення державних службовців. Процедури вступу на 

державну службу в країнах ЄС ґрунтуються на двох принципах:  

• рівний доступ кожного громадянина до державної служби, якщо 

він/вона відповідає загальним вимогам, установленим законом, і 

специфічним правилам, що необхідні для виконання конкретних посадових 

обов'язків;  

• відбір найбільш кваліфікованих осіб на конкретні посади державної 

служби.  

Оплата праці та соціальні преференціїдля державних службовців. 

Умови оплати праці безпосередньо впливають на якість державної служби, 

оскільки: по-перше, низький рівень заробітної плати впливає на плинність 

кадрів та схильність до корупції; по-друге, волюнтаризм при визначенні умов 

оплати праці створює незаконний вплив на об'єктивність діяльності 

державних службовців. Урахування цих ризиків є передумовою для 

створення і функціонування професійної державної служби. Основною 

ознакою системи оплати праці країн ЄС є її прозорість та передбачуваність, 

що досягається шляхом законодавчого врегулювання системи оплати праці 

та її чіткої прив'язки до системи класифікації посад.  

Закони про державну службу більшості країн-членів ЄС містять 

визначення структури заробітної плати державних службовців (перелік 

елементів, з яких вона складається), а саме: посадовий оклад, доплати і 

надбавки, премія. Частка посадового окладу в загальній структурі заробітної 

плати державних службовців у країнах Європейського Союзу, як правило, 

переважає. Кожній категорії посад відповідає певна шкала посадових 

окладів, що передбачає можливість підвищення оплати праці залежно від 

результатів діяльності та вислуги років. Преміювання можливе лише за 

результатами щорічного оцінювання діяльності державного службовця, яке є 

також підставою для планування кар'єри.  
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Спадковість влади: політичні й адміністративні посади. Професійна та 

стабільна державна служба є ключовим запобіжником втрати наступності та 

безперервності в роботі урядової машини внаслідок політичних змін і змін 

складу уряду.  

Механізми передачі влади у країнах ЄС чітко прописані в законах, 

регламентах, інструкціях, правилах етики вищих посадовців. Інколи вони 

визначаються адміністративною традицією.  

В Україні аудит на відповідність принципам SIGMA у сфері державної 

служби, у контексті наведеної правової рамки і встановленої практики 

функціонування адміністративного простору ЄС, проводився двічі - в 2003 та 

2006 р.  

В основу модернізації державної служби в період між останнім 

виміром і сьогоднішніми реаліями були покладені рекомендації експертів 

SIGMA щодо змін у сфері державної служби в Україні для її наближення до 

європейських стандартів адміністрування. Зокрема, спираючись на виділені 

проблеми [229], можна окреслити такі завдання:  

• подолання політизації та протекціонізму, які негативно впливають на 

професіоналізм державних службовців і заважають іхньої спроможності 

виробляти політику та готувати законопроекти. В основі проблеми - 

нечіткість розмежування політичних посад і посад державної служби, а 

також довільність щодо управління персоналом в органах державної влади, 

що дозволяє чинне законодавство;  

• розділення публічного права і приватного права для забезпечення 

чіткості сфери регулювання законодавства про державну службу, зокрема 

шляхом прийняття нового закону "Про  державну службу", який відповідав 

би Конституції України та європейським принципам, був здатний 

забезпечити високі стандарти професіоналізму в державній службі;  

• установлення єдиних процедур вступу на державну службу для 

забезпечення права на рівний доступ та гарантії відбору найбільш 

кваліфікованих кандидатів на відповідні посади;  
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• реформування системи посадових окладів для підвищення прозорості, 

зовнішньої щодо інших секторів, конкурентоспроможності та внутрішньої 

справедливості заробітної плати;  

• уточнення інституційного розподілу повноважень (прав і обов'язків 

державних службовців, особливо тих, що випливають із принципів 

неупередженості та доброчесності) і спроможності нести загальну 

відповідальність за реформу та організацію державного управління, 

державної служби, зокрема для подолання несумісності, конфлікту інтересів, 

участі в політичній діяльності;  

•забезпечення верховенства права для захисту державних службовців 

від своїх керівників і можливості відстоювати ними принцип законності в 

діяльності органів державної влади;  

• розроблення нової державної політики підготовки кадрів на основі 

чітких ролей, реальних потреб і пріоритетів, зокрема впровадження програм 

прискореного просування по службі та інтенсивного навчання для державних 

службовців.  

Реалізація вищезазначених завдань отримала певні гарантії і 

системність з прийняттям нового Закону України "Про державну службу" від 

17 листопада 2011 р. № 4050-VI [157], який набирає чинності з 1 січня 2014 р.  

В основу нового Закону України "Про державну службу" покладені 

положення указів Президента України "Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні" від 22 липня 1998 р. 

№810/98, "Про Стратегію реформування системи державної служби в 

Україні" від 14 квітня 2000 р. № 599/2000, "Про Концепцію розвитку 

законодавства про державну службу в Україні" від 20 лютого 2006 р. № 

140/2006, "Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та 

забезпечення захисту конституційних прав державних службовців" від 20 

вересня 2007 р. № 900/2007, що спрямовані на вдосконалення управління 

державною службою, розмежування адміністративних і політичних посад, 
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чітке законодавче врегулювання порядку прийняття на державну службу та 

діяльності державних службовців, оплати їх праці та інших питань [241].  

Метою нового законодавства у сфері державної служби є 

удосконалення правового регулювання державної служби відповідно до 

європейських принципів ефективного врядування та у зв'язку із системними 

реформами, започаткованими Президентом України. Зокрема, утворено 

правові передумови для: створення політично нейтрального інституту 

державної служби; підвищення престижності державної служби; 

урегулювання статусу державного службовця; підвищення якості послуг, які 

надають державні службовці; введення в дію прозорого механізму прийняття 

на державну службу; введення в дію ефективного механізму запобігання 

корупції; створення умов прозорої діяльності органів державної влади; 

підвищення рівня соціального та матеріального захисту державних 

службовців [192].  

У законі [157] поновому викладені положення, що: визначають сферу 

дії закону, регулюють питання фінансування державної служби та 

управління державною службою, установлюють вимоги до політичної 

неупередженості державного службовця, механізм захисту права доступу до 

державної служби та прав державного службовця, вимоги до рівня 

професійної компетентності особи, яка претендує на зайняття посади 

державної служби, регулюють питання, пов'язані з проведенням конкурсу на 

зайняття вакантних посад державної служби та призначенням на посади 

державної служби, правилами внутрішнього службового розпорядку, 

оцінюванням результатів службової діяльності державного службовця, 

переведенням державного службовця, зміною істотних умов служби, 

обчисленням стажу державної служби, веденням особової справи державного 

службовця, установлюють соціальні гарантії при звільненні державних 

службовців, норми щодо передачі справ і майна при звільненні державних 

службовців, оформлення припинення державної служби, дисциплінарної та 

майнової відповідальності державного службовця.  
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Узагальнення досвіду розвитку державної служби в країнах ЄС дає 

змогу визначити як основні напрями процесу подальшої модернізації 

державної служби, так і адаптації в цілому української адміністрації до 

принципів організації адміністративного простору Європи, а саме:  

1) пошук оптимального співвідношення політичних і професійних 

посад в адміністраціях різного рівня;  

2) зменшення ролі вертикальної адміністративної ієрархії, розвиток 

функціональних органів;  

3) децентралізація, здешевлення, скорочення адміністрацій;  

4) побудова значної частини діяльності державної служби на основі 

надання спектра управлінських і адміністративних послуг корпусу 

професійних менеджерів;  

5) максимально можлива відкритість у прийнятті управлінських 

рішень, спрямованих на забезпечення потреб громадян, зокрема на основі 

застосування "клієнталіської" моделі діяльності державних службовців, в 

основу якої покладена законодавчо визначена технологія надання 

адміністративних послуг;  

6) значне підвищення уваги до культурних і морально-етичних аспектів 

державної служби. 

Для підтримки реформування державного управління Європейським 

Союзом у липні 2020 року було здійснено пряму виплату в державний 

бюджет України у розмірі 11,5 млн євро, ще раніше було виділено 37,6 млн. 

євро, такі виплати є частиною пакету обсягом 90 млн. євро у межах програми 

бюджетної підтримки. Проте відсутня будь-яка інформація, щодо 

розподілення цих коштів чи бюджетного планування. Відсутні розрахунки на 

реалізацію поставлених задач у планах реалізації Стратегії.   

Саме тому слід розробити новий план реалізації з зазначенням 

відповідних розрахунків витрат як часових так і грошових та внести 

відповідні зміни до бюджета. Необхідно провести комплексний аналіз 

чинного законодавства, та за результатами здійснити оновлення чинних 
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документів та розробити нові. Слід розробити Кадрову політику з 

зазначенням чіткої мети і стратегії державного управління, Кодекс етичної 

поведінки публічного службовця.  

Необхідно впровадити в нашій державі такі механізми кадрової 

політики, що дозволять створити потужну базу кадрового потенціалу, 

здатного реалізовувати національний інтерес в контексті розвитку України як 

демократичної, соціальної держави з розвинутою ринковою економікою.   
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ВИСНОВКИ 

 

У   роботі проаналізовано процеси розвитку механізмів реалізації 

кадрової роботи як об’єкта державної кадрової політики. Отримані в процесі 

дослідження результати підтверджують загальну методологію, що покладена 

в його основу, і представлені у вигляді таких висновків: 

  Здійснений огляд теоретико-методологічних засад механізмів 

державної кадрової політики в Україні свідчить, що стан кадрового 

потенціалу в Україні викликає серйозне занепокоєння: стримуються його 

формування і розвиток; недостатньо наукових досліджень з формування та 

реалізації державної кадрової політики на регіональному та муніципальному 

рівнях із застосуванням результатів цих досліджень на практиці. Аналіз 

теоретико-методологічних засад механізмів державної кадрової дозволяє 

охарактеризувати державну кадрову політику як стратегію держави, 

спрямовану на регулювання кадрових процесів і відносин, пошук, 

формування, професійний розвиток і раціональне використання кадрових 

ресурсів для забезпечення загальнодержавних інтересів у галузі державного 

управління.  

Аналіз нормативно-правових основ забезпечення механізмів реалізації 

державної кадрової політики в Україні демонструє, що в умовах 

євроінтеграції й децентралізації влади є значні прогалини в існуючій 

законодавчій і нормативно-правовій базі державної кадрової політики, що 

гальмує її ефективну реалізацію. З огляду на особливості реалізації 

державної кадрової політики в країнах ЄС, обґрунтовано необхідність 

перероблення й доопрацювання нормативно-правових актів, що стосуються 

засад державної кадрової політики, механізмів її формування та реалізації. 

Досліджено інституційно-організаційного забезпечення механізмів 

державної кадрової політики, що дає можливість стверджувати: саме кадрові 

служби є тим механізмом реалізації державної кадрової політики, що 

дозволяє забезпечити стабільність і професіоналізм кадрів на різних рівнях… 
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громади. Кадрові служби забезпечують планування, прогнозування, аналіз 

виконання завдань із кадрового забезпечення, координації, регулювання, 

розробки заходів щодо мотивації діяльності службовців, а також контроль за 

виконанням ними посадових обов’язків.  

Охарактеризовано існуючий стан реалізації державної кадрової 

політики в Україні. Визначено, що нерозробленість єдиного концептуального 

підходу як до її формування, так і до механізмів реалізації призводить до 

безсистемності функціонування кадрових інститутів та організаційних 

структур, які здійснюють цілісне управління кадровими процесами, з метою 

досягнення визначених пріоритетів розвитку суспільства.  

Обґрунтовано, що державна кадрова політика повинна реалізовуватися 

кадровою службою, через систему кадрової роботи, основними 

структурними елементами якої є: аналіз, планування та прогноз кадрового 

забезпечення органів державної влади; підбір, розстановка, оцінка й 

безперервне навчання кадрів; управління кадрами за допомогою 

економічних, організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів. 

 Досліджено механізми реалізації державної кадрової політики й 

охарактеризовано їх як систему кадрової діяльності суб'єктів кадрової 

політики, що спирається на концептуальну й нормативно-правову базу, 

здійснюється в кадрово-управлінському процесі, спрямована на об'єкт 

кадрового управління через систему кадрових служб із використанням 

відповідних технологій роботи з персоналом.  

Представлено концептуальні положення програми управління 

кадровим потенціалом органів державної влади, які мають бути інтегровані 

до механізму стратегічного кадрового планування у реалізації державної 

кадрової політики та спрямовані на здійснення учасниками процесу 

управління. 

Досліджуючи зарубіжний досвід формування та реалізації кадрової 

політики було встановлено, що важливу роль у підвищенні ефективності 

діяльності органів публічної влади у зарубіжних країнах відіграють вміло 



108 

 

побудовані технології управління кадровими процесами: відбір кадрів на 

публічну службу, створення умов для професійного зростання посадовців, 

підвищення рівня їх професійної компетентності, процедури оцінювання 

службовців.  

Для забезпечення відкритих і прозорих процедур прийому осіб на 

публічну службу в Україні доречно було б використати досвід Японії, де 

забезпечується вільний доступ до участі у конкурсі всіх бажаючих. Щодо 

підготовки кадрів доцільно б було перейняти досвід Німеччини, Польщі, 

Франції. Щодо атестації, то саме досвід Великобританії допоміг би в 

стимуляції і мотивуванні працівників. А досвід Сінгапуру, щодо 

відповідальності за порушення, можливо став би першим кроком у ліквідації 

корупції в Україні.   

Саме використання зарубіжного досвіду формування та реалізації  

кадрової політики в органах публічної влади може дати можливість Україні 

підвищити ефективність органів публічного управління. Проте для 

ефективного його втілення в Україні потрібне подальше теоретичне і 

практичне дослідження кадрової політики органів публічної влади.  
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