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АНОТАЦІЯ 

 

Мельник В. І. Управління персоналом в системі державної служби в 

Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 281 – Публічне управління та адміністрування. – 

Національний університет «Одеська політехніка» МОН України, Одеса, 2022. 

У вступі до дисертації обґрунтовано актуальність дослідження, 

сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт, предмет роботи. Розкрито 

наукове та практичне значення дисертаційного дослідження. 

Перший розділ присвячено питанням застосування теоретико-

методологічних засад управління персоналом в системі державної служби в 

Україні. Акцентовано увагу на концептуальних основах формування поняття 

«управління персоналом» та представлено його еволюцію на сучасному 

етапі. Показано, що застосовуються декілька понять «управління 

персоналом», «управління людськими ресурсами» та «кадровий 

менеджмент». У вітчизняних наукових розвідках прослідковуються 

діаметрально-протилежні погляди, а саме: в одних ці поняття 

розмежовуються як відмінні, а в інших – вони розглядаються як синоніми. 

Втім, основою всіх підходів є теоретичні засади та методологічне підґрунтя 

процесів управління персоналом як явища, яке має свої історичні витоки, і як 

процесу, який має певні методологічні та методичні підходи. Наголошено, 

що підґрунтям становлення управління персоналом вважають: 

раціоналістичний та гуманістичний підходи. Динаміка становлення поняття 

«управління персоналом» та поява нових похідних понять пов’язані з 

домінуванням тієї чи іншої теорії в певний період.  

Розглянуто управління персоналом в системі державної служби 

України як наукову-теоретичну проблему. За результатами досліджень 

систематизовано наукові теорії, концепції, погляди, наукові школи, які є 

основою моделей і практики управління персоналом на державній/публічній 
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службі. Розвідки проблеми управління персоналом державної служби 

продемонстрували, що вивчаються окремі аспекти процесу управління 

персоналом із теоретико-прикладними акцентами за відповідними 

напрямами.  

Представлена авторська періодизація щодо основних напрямів 

досліджень із проблематики управління персоналом в системі державної 

служби в Україні.  

Досліджено зарубіжні моделі державної служби як основи формування 

методології управління персоналом. З’ясовано, що на результати багатьох 

вітчизняних досліджень вплинули науково-прикладні підходи, притаманні 

зарубіжній науці і практиці, які формувалися відповідно до моделей 

публічного управління та моделей державної служби. Загалом, дослідження 

та врахування зарубіжного досвіду спрямовані на вирішення важливих 

суспільних проблем та питань, які орієнтовані на результат та створення 

сервісної державної служби, яка передбачає певні особливі вимоги до 

державних службовців та методи управління персоналом у залежності від 

існуючої в державі моделі державної служби. 

Наголошено, що врахування зарубіжного досвіду сприятиме 

вирішенню важливих суспільних проблем і питань, які орієнтовані на 

результат та створення сервісної державної служби, що передбачає певні 

особливі вимоги до державних службовців, визначення нових методів 

управління персоналом у залежності від існуючої в державі моделі державної 

служби. 

У другому розділі розкриваються питання організаційно-правових 

засади управління персоналом в системі державної служби в Україні. 

Встановлено, що управління персоналом в системі державної служби 

стосується всіх суб’єктів державного управління різних рівнів і має свої 

особливості, а, відповідно, – і різні концептуальні основи практичного 

запровадження процесу управління персоналом. Виокремлено та 

класифіковано властивості системи державної служби з позицій системного 



5 

підходу: формується під впливом багатьох чинників; упорядкована 

цілісність; складається із взаємозалежних елементів; притаманна певна 

структура; взаємодіє з зовнішнім та внутрішнім середовищем; складна та 

динамічна в організації; самоорганізована та відкрита; здатна до адаптації в 

умовах непередбачуваних змін та ризиків.   

Встановлено, що система державної служби України перебуває під 

впливом концепції «New public management», що обумовлює формування 

нового підходу до управління персоналом на основі відповідальності, 

підзвітності, прозорості та компетентнісного підходу. Відзначено, що умовах 

змін відбувається модернізація системи державної служби та формування 

нового підходу до управління персоналом, складовими якого є: 

неупередженість державної служби, справедлива системи оплати праці, 

удосконалення системи професійного навчання, впровадження інтегрованої 

системи управління людськими ресурсами, адаптація державної служби до 

стандартів ЄС, запровадження інноваційних форм і технологій управління 

кадрами тощо. 

Наголошено, що у світовій практиці підходи до управління персоналом 

реалізуються через відповідні концепції та залежать від організаційної 

структури системи державної служби. Проаналізовано та узагальнено 

інституційний, функціональний, організаційний та підхід цілеспрямованої 

взаємодії щодо управління персоналом в системі державної служби. 

Розглянуто структуру системи управління персоналом у сфері державної 

служби, яка містить у собі такі основні компоненти: організаційну структуру 

управління персоналом державної служби; систему роботи з персоналом 

державної служби; нормативно-правову базу управління персоналом; 

інформаційно-методичне забезпечення системи управління персоналом; 

методи управління персоналом державної служби.  

Виокремлено підходи, які розглядають управління персоналом як 

самостійно функціонуючу систему, перш за все − систему кадрової роботи, 

що має такі складові: реалізовані завдання, пріоритети, механізми та 



6 

технології. Ураховуючи зазначене вище, управління персоналом − це 

складний і багатовекторний процес управлінської діяльності, процес 

цілеспрямованого та організовано-розпорядчого впливу на службовців 

державного апарату з метою досягнення певних результатів.  

Продемонстровано, що нормативно-правові документи щодо 

управління персоналом під час воєнного стану регламентують та визначають 

управлінсько-адміністративні аспекти діяльності державної служби та 

організаційні аспекти діяльності державних службовців. На основі 

проведеного аналізу нормативно-правових документів, авторської 

систематизації їх змісту доведена доцільність вдосконалення Закону України 

«Про державну службу» шляхом введення окремого розділу «Діяльність 

державного службовця за умов воєнного стану та воєнних дій», який 

міститиме статті, регламентуючі та визначаючі особливості державної 

служби та управління персоналом у період воєнного стану. 

Третій розділ висвітлює напрями оптимізації процесів управління 

персоналом в системі державної служби в Україні. Досліджено процес 

управління персоналом в системі державної служби в умовах пандемії 

COVID-19 та кризових явищ. Наголошено на доцільності впровадження 

механізмів антикризової політики та формування ефективної системи 

антикризової системи управління персоналом на державній службі. Такий 

підхід формує передумови для подальшого здійснення заходів, спрямованих 

на модернізацію державного управління на основі демократичних цінностей і 

принципів належного врядування. Визначено, що основними цілями 

антикризової державної кадрової політики є: запобігання та зниження 

ризиків виникнення кризової ситуації; зниження негативних наслідків 

кризової ситуації, швидка їх ліквідація. 

Автором дисертації визначено основні напрями оптимізації у процесі 

управління персоналом в системі державної служби, що мають такі елементи: 

формування команди осіб, відповідальних за «антикризовий» менеджмент у 

публічному управлінні; збереження ядра кадрового потенціалу, тобто більш 
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цінних та компетентних державних службовців; реструктуризація кадрового 

потенціалу; проведення організаційно-кадрового аудиту; зниження 

соціально-психологічної напруженості у колективі; планування заходів щодо 

недопущення паніки персоналу; впровадження програм антистресової 

підготовки персоналу; мобілізація персоналу на вирішення антикризових 

завдань; корегування режимів і тривалості роботи; перегляд системи 

стимулювання та мотивації персоналу з урахування нових методів та 

технологій тощо. 

Презентовано наукове обґрунтування методів управління персоналом в 

системі державної служби та виокремлено їх прикладне застосування в 

практичній площині з метою виявлення кореляції та відмінності у 

вітчизняному та зарубіжному дискурсі. Наголошено на доцільності 

застосування інноваційних методів у системі управління персоналом, які 

спрямовані на підвищення ефективності функціонування органів публічної 

влади в установленому порядку. Проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних 

наукових досліджень щодо особливостей застосування методів управління 

персоналом на державній службі та виокремлено їх відмінності. У 

вітчизняних наукових дослідженнях превалюють організаційно-

адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи, які 

характеризуються певною організаційною формою та сферою застосування. 

Встановлено, що таке тлумачення методів обмежує їх застосування в 

практичній площині.  

Запропоновано авторське розуміння методів управління персоналом, 

що визначаються, як сукупність засобів та прийомів впливу на професійну 

діяльність державних службовців, що запроваджуються через відповідні 

управлінські технології керівниками служб управління персоналом або 

безпосередніми керівниками для ефективного функціонування системи 

державної служби та реалізації державної кадрової політики.  

Запропоновано авторську кореляцію моделей та методів управління 

персоналом в системі державної служби. Наголошено, що процес управління 
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персоналом в системі державної служби складається із методів, прийомів, 

технік, інструментів, які сприяють модернізації державної служби та 

адаптації її до українських реалій. Продемонстровано континуум наукових 

вимірів на основі таксономічного підходу в управлінні персоналом у 

контексті зарубіжних теорій, підходів та моделей управління персоналом в 

системі державної служби, що уможливлює формування нових напрямів 

підготовки державних службовців у системі державної служби України та 

сприяє підвищенню рівня здійснення управлінської діяльності. Відзначено, 

що вибір методів управління персоналом у сучасних умовах повинен 

здійснюватися на основі інноваційного підходу в поєднанні з 

концептуальним виміром моделей та кращих практик управління 

персоналом, що надасть можливість підвищити мотивацію та прихильність 

персоналу; підвищити рівень професійної компетентності державних 

службовців, розширити бази умінь та навичок, підвищити рівень професійної 

компетентності державного службовця; впровадити процеси управління 

ефективністю та оцінювання результатів службової діяльності; сформувати 

ефективну систему заохочення. 

Надано авторське визначення моделі управління персоналом в системі 

державної служби як комплексу взаємопов’язаних процесів управління 

персоналом на державній службі, який складається з декількох елементів: 

державна політика управління персоналом в системі державної служби; 

нормативно-правове регулювання; управлінсько-адміністративне 

регулювання; компетентнісна складова. Доведено, що регульованими, в 

контексті нормативно-правових документів, є процеси управлінсько-

адміністративного регулювання та частина компетентнісної складової, яка 

стосується знань, умінь і навичок. Нерегульованою і найбільш важливою за 

умов воєнного часу є складова, яка стосується особистісних якостей 

державного службовця. Методи управління персоналом, відповідно, 

розподілено на два блоки: регульовані та нерегульовані.  
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Наукові результати дослідження надали змогу сформувати низку 

висновків та рекомендацій, що мають як теоретичне, так і практичне 

значення.  

Ключові слова: управління персоналом, державна/публічна служба, 

державне управління, система державної служби, кадрова політика, публічне 

управління та адмінстрування, державні/публічі службовців, публічна 

адміністрація, трансформація публічної служби, електронне урядування, 

антикризова політика, стан COVID-19, оцінювання. 
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ABSTRACT 

 

Melnik V. I. Рersonnel management in the civil service system in Ukraine. 

Manuscript-based qualification research paper.  

The thesis for obtaining the degree of Doctor of Philosophy in the 

specialty number 281 – Public Management and Administration. – Odesа 

Polytechnic National University, Ministry of Science and Education of Ukraine, 

Odesa, 2022.  

The introduction to the dissertation examines the relevance of the research, 

formulates the goal and task, defines the object, the subject of the work. The 

scientific and practical significance of dissertation research is revealed. 

The first chapter is devoted to the application of theoretical and 

methodological principles of personnel management in the civil service system in 

Ukraine. Attention is focused on the conceptual foundations of the formation of the 

concept of "personnel management" and its evolution at the current stage 

presented. It is shown that several concepts of "personnel management", "human 

resources management" and "personnel management" are used. In Ukrainian 

scientific research, diametrically opposite views are followed, namely: in some of 

them these concepts are distinguished as distinct, and in others, they are considered 

as synonyms. However, the basis of all approaches is the theoretical foundations 

and methodological basis of personnel management processes as a phenomenon 

that has its historical origins, and as a process that has certain methodological and 

methodical approaches. It is emphasized that the foundation of the formation of 

personnel management is considered to be: rationalistic and humanistic 

approaches. The dynamics of the formation of the concept of "personnel 

management" and the emergence of new derivative concepts are related to the 

dominance of one or another theory in a certain period. 

http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/15723
https://op.edu.ua/en#navbar
https://op.edu.ua/en#navbar


13 

Personnel management in the civil service system of Ukraine is considered 

as a scientific and theoretical problem. According to the research results, scientific 

theories, concepts, views, scientific schools, which are the basis of models and 

practices of personnel management in the civil/public service, have been 

systematized. Explorations of the problem of public service personnel management 

have shown that certain aspects of the personnel management process are being 

studied with a theoretical and applied emphasis in the relevant directions. 

The author’s periodization is presented regarding the main directions of 

research on personnel management issues in the civil service system in Ukraine. 

Foreign models of civil service were studied as the basis for the formation of 

personnel management methodology. It was found that the results of many 

Ukrainian studies were influenced by scientific and applied approaches inherent in 

foreign science and practice, which were formed in accordance with the models of 

public administration and models of public service. In general, examination and 

consideration of foreign experience are aimed at first, solving important public 

problems and issues that are result-oriented and second, creating a service civil 

service that provides certain special requirements for civil servants and personnel 

management methods depending on the civil service model applied in the state. 

It is emphasized that taking into account foreign experience will contribute 

to the solution of important public problems and issues that are oriented to the 

result and the creation of a service civil service, which involves certain special 

requirements for civil servants, the definition of new methods of personnel 

management. 

In the second chapter, the issues of organizational and legal principles of 

personnel management in the civil service system in Ukraine are revealed. It has 

been proved that personnel management in the civil service system concerns all 

subjects of public administration at different levels and has its own characteristics, 

and, accordingly, different conceptual bases for the practical implementation of the 

personnel management process. The characteristics of the civil service system are 

distinguished and classified from the standpoint of the systemic approach: the 
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system is formed under the influence of many factors; it has orderly integrity; it 

consists of interdependent elements; a certain structure is inherent to it; it interacts 

with the external and internal environment; it is complex and dynamic in its 

organization; it is self-organized and open; it is able to adapt under unpredictable 

changes and risks. 

It has been revealed that the civil service system of Ukraine is under the 

influence of the "New public management" concept, which determines the 

formation of a new approach to personnel management based on responsibility, 

accountability, transparency and competence approach. It was noted that under the 

changes, the modernization of the civil service system and the formation of a new 

approach to personnel management are taking place, the components of which are - 

the impartiality of the civil service, a fair wage system, the improvement of the 

professional training system, the introduction of an integrated human resources 

management system, the adaptation of the civil service to EU standards, the 

introduction of innovative forms and technologies of personnel management, etc. 

It is emphasized that in global practice, approaches to personnel 

management are implemented through appropriate concepts and depend on the 

organizational structure of the civil service system. The institutional, functional, 

organizational and purposeful interaction approach to personnel management in the 

civil service system is analyzed and summarized. The structure of the personnel 

management system in the field of civil service is considered, it includes the main 

components: the organizational structure of civil service personnel management; 

the system of dealing with civil service personnel; the regulatory framework of 

personnel management; the informational and methodological support of the 

personnel management system; the methods of public service personnel 

management. 

The approaches that consider personnel management as an independently 

functioning system are singled out, first of all, it is a personnel work system that 

includes implemented tasks, priorities, mechanisms and technologies. From this 

point of view, personnel management is a complex and multi-vector process of 
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managerial activity, a process of purposeful and organized administrative influence 

on employees of the state apparatus with the aim of achieving certain results. 

It has been demonstrated that regulatory and legal documents regarding 

personnel management during martial law regulate and define the managerial and 

administrative aspects of civil service activities and organizational aspects of civil 

servants’ activities. On the basis of the analysis of legal documents and the 

author’s systematization of their content, the feasibility of improving the Law of 

Ukraine "On Civil Service" with the introduction of a separate section "Activities 

of civil servants under martial law and military operations" with the articles 

regulating and defining the peculiarities of civil service and personnel management 

during martial law is proved. 

The third chapter highlights the areas of optimization of personnel 

management processes in the civil service system in Ukraine. The process of 

personnel management in the civil service system under the COVID-19 pandemic 

and crisis phenomena was studied. The emphasis is placed on the expediency of 

implementing anti-crisis policy mechanisms and the formation of an effective anti-

crisis personnel management system in the civil service. This approach forms the 

prerequisites for the further implementation of measures aimed at the 

modernization of public administration based on democratic values and principles 

of good governance. It was determined that the main goals of the anti-crisis state 

personnel policy are: prevention and reduction of the risks of a crisis situation; 

reduction of the negative consequences of the crisis situation, their quick 

elimination. 

The author of the dissertation has identified the main directions of 

optimization in the process of personnel management in the civil service system, 

which include the following elements: forming a team of persons responsible for 

"anti-crisis" management in public administration; preserving the core of personnel 

potential, i.e. more valuable and competent civil servants; restructuring personnel 

potential; conducting an organizational and personnel audit; reducing social and 

psychological tension in the team; planning measures to prevent staff panic; 
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implementing anti-stress training programs for personnel; mobilizing personnel to 

solve anti-crisis tasks; adjusting modes and duration of work; revising the staff 

stimulation and motivation system taking into account new methods and 

technologies, etc. 

The scientific justification of personnel management methods in the civil 

service system is presented and their applied application in the practical area is 

highlighted in order to identify correlations and differences in Ukrainian and 

foreign discourse. Emphasis is placed on the expediency of applying innovative 

methods in the personnel management system, which are aimed at increasing the 

effectiveness of the public authorities functioning according to the established 

order. The analysis of Ukrainian and foreign scientific research on the peculiarities 

of the application of personnel management methods in the civil service was 

carried out and their differences were highlighted. Organizational-administrative, 

economic and social-psychological methods, which are characterized by a certain 

organizational form and scope of application, prevail in domestic scientific 

research. It was established that this interpretation of the methods limits their 

application in practice. 

The author’s understanding of personnel management methods is presented, 

which are defined as a set of means and methods of influencing the professional 

activity of civil servants, which are introduced through appropriate management 

technologies by the heads of personnel management services or direct managers 

for the purpose of effective functioning of the civil service system and 

implementation of the state personnel policy. 

The author’s correlation of models and methods of personnel management in 

the civil service system is proposed. It is emphasized that the personnel 

management process in the civil service system includes methods, techniques, 

technologies, tools for the modernization of the civil service and its adaptation to 

Ukrainian realities. The continuum of scientific dimensions based on the 

taxonomic approach in personnel management in the context of foreign theories, 

approaches and models of personnel management in the civil service system is 
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demonstrated. This provides an opportunity to form new areas for the training of 

civil servants in the civil service system of Ukraine and to increase the level of 

managerial activity. It is noted that the choice of personnel management methods 

in modern conditions should be carried out on the basis of an innovative approach 

in combination with the conceptual dimension of models and best practices of 

personnel management, which will provide an opportunity to increase motivation 

and commitment of personnel; to increase the level of professional competence of 

civil servants, to expand the base of skills and abilities, to increase the level of 

professional competence of civil servants; to implement efficient management 

processes and evaluation of the results of official activities; to form an effective 

incentive system. 

The author’s definition of the model of personnel management in the civil 

service system is given as a complex of interrelated processes of personnel 

management in the civil service, which consists of several elements: the state 

policy of personnel management in the civil service system; its normative and legal 

regulation; its managerial and administrative regulation; its competence 

component. It has been proven that the process of managerial and administrative 

regulation and part of the competence component, which refers to knowledge, 

abilities and skills, are regulated in the context of legal documents. The component 

that remains unregulated and most important under wartime conditions concerns 

the personal qualities of a public servant. Personnel management methods are 

divided into two blocks: regulated and unregulated. 

The scientific results of the study made it possible to form a number of 

conclusions and recommendations. 

Keywords: personnel management, public/public service, public 

administration, public service system, personnel policy, public management and 

administration, public/public employees, public administration, public service 

transformation, e-government, anti-crisis policy, the state of COVID-19, 

evaluation . 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Ефективність реформування системи 

державного управління та формування належної системи публічного 

управління та адміністрування – одні із основних чинників 

конкурентоспроможності України, є індикаторами економічної інтеграції та 

політичної асоціації з Європейським Союзом. Стратегічні напрями 

інституціональних змін у системі державного управління обумовлюють 

необхідність модернізації системи державної служби, формування нової 

кадрової політики на основі якісних стандартів управління та врахуванні 

кращих зарубіжних практик розвинених країн.  

Прийняття нового Закону «Про державну службу» у 2015 році та цілої 

низки нормативно-правових актів суттєво змінили інститут державної 

служби та підходи до організації процесів управління персоналом в системі 

державної служби. У Стратегії реформування державного управління 

України на 2022-2025 роки відзначено, що, відповідно до Європейських 

принципів, державна служба повинна бути професійною, доброчесною, 

політично нейтральною, базуватися на досягненнях, бути орієнтованою на 

громадян. 

Реалізація реформ, здійснення структурних перетворень та 

забезпечення ефективного функціонування державної служби неможливі без 

спеціально підготовленого корпусу державних службовців. Зважаючи на таку 

точку зору, зростає роль управління персоналом в системі державної служби, 

що передбачає вирішення низки завдань: налагодження системи 

безперервного підвищення професійного рівня компетенції державних 

службовців, формування організаційної культури державних службовців, 

упровадження різноманітних технології управління персоналом, створення 

системи мотивації та стимулювання праці державних службовців тощо.  

Актуальність проблеми щодо організації дієвої системи державної 

служби та організаційної спроможності процесу управління персоналом 
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обумовлена повномасштабним вторгненням країни-агресора та 

запровадженням воєнного стану на всій території України. Держава отримала 

низку завдань щодо збереження людського потенціалу та виконання 

стратегічних завдань, які визначені в пріоритетах державної політики. 

Проблемними залишаються питання формування нової генерації державних 

службовців, спроможних здійснювати свою професійну діяльність в умовах 

невизначеності та криз, здатних продукувати та запроваджувати інновації, 

приймати ефективні управлінські рішення, бути орієнтованими на результат.   

Вищезазначене свідчить про те, що проблематика дослідження 

управління персоналом в системі державної служби потребує теоретико-

методологічного осмислення та визначення основних заходів щодо процесу 

його здійснення в практичній діяльності.  

Актуальність обраної теми дослідження підтверджує також рівень 

наукової розробки проблематики управління персоналом в системі державної 

служби. Вагома частина наукових досліджень стосується теоретичних основ 

розуміння процесів управління персоналом в системі держаної служби, що 

знайшло своє відображення в наукових розвідках таких вчених, як: Бабич, 

2005; Балабанова та Сардак, 2011; Балух, 2009; Бериславська, 2020; Візіров, 

2009; Гайдученко, 2010; Гнидюк та Ібрагімова, 2008; Гончарук та Прудиус, 

2018; Губа, 2004; Дєгтяр та Непомнящий, 2017; Євдокимов, 2020; Жиденко, 

2019; Збрицька, Савченко та Татаревська, 2013; Климчук, 2016; Книш, 2014; 

Ковалевська, 2009; Ліпенцев та Касприк, 2019; Липовська, 2007; Момот, 

2008; Нижник, 2013; Панченко, 2008; Петрова, 2013; Рачинський, 2011; 

Савченко, Мельникова, Боковикова та Білосорочка, 2017; Стецюк, 2007; 

Храмов та Бовтрук, 2001; Шевчук та Бугрим, 2012; Щегорцова, 2013; 

Щетініна, Рудакова та Даниляк, 2017; та ін.  

Нормативно-правовий та організаційно-функціональний аспекти 

управління персоналом в системі державної служби досліджено у працях 

таких вчених, як: Войтович, Ворона, Діденко, Дубич, Лахижа, 

Лопушинський, Писаренко та Радченко (Войтович та Ворона ред., 2018); 



23 

Дацій та Аверубух, 2021; Заболотний, 2021; Зелинська, 2018; Канавець, 2013; 

Ковбасюк, Ващенко та Сурмін, 2012; Тищенко та Королюк, 2017; Захарова, 

2013; Крушельницька та Мельничук, 2005; Лозова та Демченко, 2017; 

Мельниченко, 2015; Мохова та Сабадаш, 2019; Наливайко, 2020; Панова, 

2019; Пархоменко-Куцевіл, 2019; Пахомова, 2015; Прокопенко та Шабатіна, 

2009; Рабей, 2018a; Рачинський, Охотський, Лук’яненко, Турчинов та 

Абрамов (Рачинський, 2008.); Рунова, 2015; Сивий, 2017; Студенецька, 2021; 

Хорошенюк, 2014; та ін. 

Проблематику управління персоналом в системі державної служби в 

умовах ризиків та кризових явищ порушено в працях таких вчених: 

Алюшина, 2016b; Ковалевська, 2016; Ковбасюк, Ващенко та Сурмін, 2012; 

Пучкова, 2011; Серьогін, Письменний та Липовська, 2020; Ткачова, 2015; 

Яновська, 2013; та ін.  

Окрема група науковців складову управління персоналом розглядає з 

позицій компетентнісного підходу та управління професійним розвитком: 

Антонова, 2017; Серьогін, Липовська, Бородін (Серьогін ред., 2018); 

Dragomyretska, Klymenko, Prokopenko, Matveenko, Samofalov та Bahrim 2022; 

Іжа, 2020; Ліпенцев та Касприк, 2019; Носик, 2018; Kryvtsova, Panchenko, 

Symonenko, Yakobchuk, Sorokina та Chernysh, 2022; Рябченко, 2018; Серьогін 

ред., 2018; Тарасов, 2019; Хаджирадєва, Ємельянов та Негода, 2018; 

Чикаренко та Чикаренко, 2016; та ін. 

Концептуальні й науково-теоретичні засади щодо ролі електронного 

урядування та цифровізації в процесі підготовки державних службовців, 

інституціонального забезпечення інформатизації публічної адміністрації, 

запровадження електронного урядування, яке змінює роль державного 

службовця в процесі надання державних послуг, відображено в дослідженнях 

таких вчених, як: Куйбіда, Сметаніна, Петроє, Федулова та Андрощук, 2019; 

Лахижа, 2020; Лопушинський, 2010; Чукут, Драгомирецька та Михайлуца, 

2020; та ін.  

file:///C:/Users/ЗАВАНТАЖЕННЯ/Kryvtsova,%20Panchenko,%20Symonenko,%20Yakobchuk,%20Sorokina%20та%20Chernysh,%202022;%20%20Humanization%20of%20the%20educational%20process%20of%20professional%20training%20of%20civil%20servants%20as%20a%20methodological%20basis%20for%20improving%20the%20human%20resources%20potential%20of%20the%20civil%20service%20of%20Ukraine%20and%20the%20EU%20experience.%20Ad%20Alta:%20Journal%20of%20interdisciplinary%20research,%2012(1),%20XXV,%2041-46.%20URL:%20http:/www.magnanimitas.cz/12-01-xxv
file:///C:/Users/ЗАВАНТАЖЕННЯ/Kryvtsova,%20Panchenko,%20Symonenko,%20Yakobchuk,%20Sorokina%20та%20Chernysh,%202022;%20%20Humanization%20of%20the%20educational%20process%20of%20professional%20training%20of%20civil%20servants%20as%20a%20methodological%20basis%20for%20improving%20the%20human%20resources%20potential%20of%20the%20civil%20service%20of%20Ukraine%20and%20the%20EU%20experience.%20Ad%20Alta:%20Journal%20of%20interdisciplinary%20research,%2012(1),%20XXV,%2041-46.%20URL:%20http:/www.magnanimitas.cz/12-01-xxv
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Теоретичною та методологічною основною виконання дисертаційного 

дослідження є напрацювання дослідників, які стали підґрунтям формування 

авторського підходу щодо розбудови моделі управління персоналом в 

системі державної служби та виокремленні напрямів оптимізації цього 

процесу, зокрема: Антонова, 2017; Акімов, 2018; Бакуменко, 2000; Іжа, 2020; 

Крушельницька та Мельничук, 2005; Лахижа, 2020; Ліпенцев та Касприк, 

2019; Лопушинський, 2010; Нижник, 2013; Пархоменко-Куцевіл, 2019; 

Пахомова, 2015; Прокопенко та Шабатіна, 2009; Рачинський, 2011; Серьогін, 

Письменний та Липовська, 2020; Хаджирадєва, Ємельянов та Негода, 2018; І. 

Чикаренко та Чикаренко, 2016; Чукут, Драгомирецька та Михайлуца, 2020; 

Шпекторенко, 2012; та інших науковців.  

У процесі дослідження для об’єктивізації результатів було використано 

аналітичні матеріали досліджень Національного агентства з питань держаної 

служби України, Національного інституту стратегічних досліджень та дані 

проєктів TAIEX, TWINNING SIGMA, OECD, U-LEAD, EU4PAR, DESPRO, 

EDGE, SURGe, MATRA та ін., що підтверджують достовірність отриманих 

результатів.  

Результати аналізу зазначених вище публікацій та нормативно-

правових актів свідчать, з одного боку, про складність та багатоаспектність 

проблеми управління персоналом в системі державної служби в Україні, а з 

іншого – демонструє значні теоретичні та практичні напрацювання, які 

можуть бути успішно адаптовані в умовах сьогодення. Ці та інші науковці 

сформували ґрунтовну методологічну базу для дослідження різних аспектів 

управління персоналом в системі державної служби. Однак, слід відзначити, 

що теоретико-прикладний аспект управління персоналом в системі державної 

служби в Україні із запропонуванням конкретних напрямів оптимізації 

даного процесу є ще недостатньо дослідженим. Актуальність теми 

дисертаційного дослідження зумовлюється відсутністю сьогодні окремого 

комплексного дослідження з означених питань, особливо це стосується 

організації процесу управління персоналом в умовах воєнного стану.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалось в межах науково-дослідної роботи 

Національного університету «Одеська політехніка» за темою: «Сучасні 

інновації в системі публічного управління в умовах глобалізаційних ризиків 

та кризових явищ» (ДР 01122U002247), в якому автор як виконавець 

запропонував концепцію побудови раціональної структури системи 

управління на державній службі в умовах ризиків та кризових явищ; 

визначив континуум наукового виміру таксономічного підходу в управлінні 

персоналом, на основі якого запропоновано інноваційні напрями підготовки 

державних службовців в системі державної служби. Особистий внесок автора 

полягає у розробці моделі управління персоналом, відповідно до якої 

визначено методи управління персоналом в системі державної служби.  

Мета дисертаційного дослідження полягає у визначенні теоретико-

прикладних засад управління персоналом в системі державної служби в 

України та надані пропозиції щодо напрямів оптимізації зазначеного 

процесу.  

Відповідно до поставленої мети основну увагу зосереджено на 

конкретизації та вирішенні таких завдань: 

– проаналізувати концептуальні основи формування поняття 

«управління персоналом» та охарактеризувати його еволюцію на сучасному 

етапі; 

– виявити основні напрями наукових розвідок щодо проблем 

управління персоналом державної служби; 

– з’ясувати вплив зарубіжного досвіду управління персоналом 

державної служби на науково-прикладні підходи в Україні; 

– розкрити особливості організації системи управління державною 

службою та управління персоналом державної служби в Україні; 

– проаналізувати нормативно-правові акти щодо регулювання 

процедур управління персоналом в системі державної служби України; 

– довести доцільність вдосконалення Закону України «Про державну 
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службу» щодо управління персоналом в системі державної служби під час 

воєнного стану; 

– дослідити процес управління персоналом в системі державної служби 

в умовах пандемії COVID-19 та кризових явищ; 

– узагальнити та систематизувати методи управління персоналом в 

системі державної служби України; 

– розробити модель управління персоналом в системі державної 

служби та надати пропозиції щодо напрямів оптимізації процесу управління 

персоналом. 

Об’єкт дослідження – процес управління персоналом в системі 

державної служби.  

Предмет дослідження – управління персоналом в системі державної 

служби в Україні. 

Методи дослідження. Для реалізації мети та вирішення завдань 

дисертаційного дослідження було використано комплекс взаємопов’язаних 

загальнонаукових методів (абстрагування, аналіз, логічний, узагальнення, 

порівняння, синтезу, індукції, дедукції тощо) та спеціальних методів 

(абстрактно-логічний, логіко-семантичний, компаративний тощо). Вирішення 

конкретних завдань дослідження забезпечувалося шляхом вибору комплексу 

методів, зокрема: загальнонаукові методи аналізу та синтезу (для 

дослідження джерельної бази з досліджуваної проблематики); методи 

співвіднесення та порівняння (для виокремлення зарубіжних моделей 

державної служби); метод систематизації (для узагальнення результатів 

наукових доробків вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо управління 

персоналом в системі державної служби); методи зіставлення та 

узагальнення (для визначення змістовної характеристики системи державної 

служби та складових управління персоналом); аналогії та порівняння (при 

дослідженні методів управління персоналом в системі державної служби); 

синтезу та моделювання (при дослідженні управління персоналом в системі 

державної служби в умовах пандемії COVID-19 та кризових явищ; розробці 
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моделі управління персоналом в системі державної служби); прогностичні 

методи та методи прогнозування (для формування положень наукової 

новизни, висновків та практичних рекомендацій щодо напрямів оптимізації 

процесів управління персоналом в системі державної служби в Україні).  

Емпіричною базою дослідження стали нормативно-правові акти, 

статистичні соціологічні, звітно-аналітичні матеріали та дослідження, а 

також – особисті спостереження автора дисертаційного дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів обумовлена тим, що в 

дисертаційній роботі запропоновано новий концептуальний погляд на процеси 

управління персоналом в системі державної служби в Україні, що полягає у 

розробці моделі управління персоналом та формулюванні теоретичних та 

практичних рекомендації щодо напрямів оптимізації зазначеного процесу. У 

результаті проведеного дослідження отримано нові наукові й практичні 

результати: 

вперше:  

обґрунтовано теоретико-прикладні засади управління персоналом в 

системі державної служби в Україні шляхом комплексного аналізу; 

виокремлено концептуальні погляди зарубіжних підходів щодо управління 

персоналом у контексті напрямів: організаційної діяльності державної 

служби, вимог до державного службовця, моделей публічної/державної 

служби, міжнародних проєктів; теоретичні основи управління персоналом; 

моделі державної служби як основи методології управління персоналом; 

складові елементи системи державної служби в аспекті організації процесу 

управління персоналом в умовах ризиків та криз; кореляція моделей та 

методів управління персоналом в системі державної служби на основі 

регульованих та нерегульованих методів; континуум наукових вимірів на 

основі таксономічного підходу в управлінні персоналом у контексті 

зарубіжних теорій, підходів та моделей управління персоналом в системі 

державної служби; модель управління персоналом в системі державної 

служби з регульованою та нерегульованою складовою, яка складається з 
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таких елементів: державна політика управління персоналом в системі 

державної служби; нормативно-правове регулювання; управлінсько-

адміністративне регулювання; компетентнісна складова. 

удосконалено: 

концептуальні погляди щодо понять та процесів управління 

персоналом у науці публічного управління та адміністрування на основі 

виокремлення переваг інноваційних методів та моделі управління 

персоналом в системі управління персоналом із регульованою та 

нерегульованою складовою; 

узагальнення теоретико-прикладних засад управління персоналом в 

системі державної служби в аспекті: формування організації культури 

держаних службовців; правового статусу державного службовця; 

проходження державної служби; основних засад організації роботи 

державних службовців; особливостей формування професійних 

компетентностей; управління стратегічними змінами в умовах ризиків та 

кризових явищ; ролі керівника державної служби та служб управління 

персоналом в управлінні державним органом; підвищення кваліфікації 

державних службовців; 

напрями модернізації державної служби та вдосконалення управління 

персоналом у контексті законодавчого, організаційного та інституційного 

забезпечення, в тому числі – в умовах ризиків та криз; 

понятійно-категоріальний апарат науки публічного управління та 

адміністрування шляхом уведення до наукового дискурсу понять «модель 

управління персоналом в системі державної служби», «методи управління 

персоналом в системі державної служби», які визначаються в контексті 

діяльності суб’єктів державного управління з реалізації концептуально 

обґрунтованих підходів щодо управління персоналом в системі державної 

служби;  

набули подальшого розвитку: 

систематизація наукових теорій, концепцій, поглядів, наукові школи, 
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які є основною моделей і практики управління персоналом на державній / 

публічній службі; 

наукові підходи щодо тлумачення та характеристики системи 

державної служби та складових управління персоналом;  

класифікація концептуальних моделей державної служби з 

систематизацію основних підходів та принципів та управління персоналом; 

систематизація правових актів України щодо складових управління 

персоналом в системі державної служби в України, зокрема – в аспекті: 

управлінських відносин, кар’єри державного службовця, статусу та виду 

кадрових служб, управління професійним розвитком персоналу державної 

служби, кадрового аудиту, етики поведінки державного службовця, 

оцінювання персоналу державної служби, методики оцінювання та їх 

корегування, стимулювання персоналу. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

розроблені теоретичні та практичні положення в сукупності дають змогу 

удосконалити правові та організаційно-управлінські засади управління 

персоналом в системі державної служби в Україні, що створює підґрунтя для 

їх реалізації в практичній площині. Впровадження результатів 

дисертаційного дослідження в практику діяльності органів публічної влади 

підтверджено відповідними довідками. 

Наукові рекомендації, пропозиції, висновки, отримані в 

дисертаційному дослідженні, враховані та використані у діяльності: 

– Міжрегіонального управління Національного агентства України з 

питань державної служби в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, 

Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (далі – Управління) щодо 

здійснення добору персоналу та забезпечення підвищення кваліфікації 

державних службовців в Управлінні. Зокрема, запроваджується підхід щодо 

розподілу регульованих та нерегульованих методів управління персоналом в 

системі державної служби. При доборі персоналу до Управління 

враховувалася нерегульована складова авторської моделі управління 
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персоналом в системі державної служби, де робиться акцент на особистих 

якостях (способи мислення, погляди, цінності, інноваційність, особистісне 

ставлення до діяльності, гнучкість, висока працездатність, стійкість до 

стресу, морально-етичні якості та інші якості). Запровадження інноваційних 

методів управління персоналом надає можливість: підвищувати мотивацію і 

прихильність персоналу; підвищувати рівень професійної компетентності  

державних службовців; розширювати уміння та навички; підвищувати  

рівень професійної компетентності державного службовця; впроваджувати 

процеси управління ефективністю та оцінювання результатів службової 

діяльності; запроваджувати ефективну систему заохочення та винагород 

(довідка про впровадження від  01.08.2022 № 4); 

– Одеської обласної державної адміністрації, зокрема щодо: 

можливостей використання досвіду управління персоналом на основі кращих 

зарубіжних практик для підвищення ефективності та результативності 

діяльності органів публічної влади; концепцій до стратегічного управління 

людськими ресурсами та підходів до розробки кадрової політики сучасної 

організації в умовах COVID-19 та кризових явищ; інноваційних та 

традиційних підходів до здійснення таких функцій управління людськими 

ресурсами у системі державної служби, як: планування, набір, відбір, 

адаптація персоналу, розвиток та оцінка людських ресурсів, компенсації та 

винагороди тощо. Це відображено в діяльності управління з питань 

персоналу апарату Одеської обласної державної адміністрації (далі – ОДА) в 

частині: реалізації державної політики з питань управління персоналом в 

ОДА; забезпеченні організаційного розвитку ОДА; добору персоналу на 

посади в апараті, керівників структурних підрозділів ОДА; прогнозування 

розвитку персоналу, заохочення працівників до кар’єри, підвищення рівня їх 

професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи 

з кадрового менеджменту (довідка про впровадження від 29.08.2022 № 25); 

– Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  щодо 

здійснення добору персоналу та забезпечення підвищення кваліфікації. Це 
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відображено в частині реалізації державної політики з питань управління 

персоналом; добору персоналу на державну службу; заохочення працівників 

до кар’єрного підвищення рівня їх компетентності; запровадження 

інноваційних методів до управління персоналом (довідка про впровадження 

від 08.06.2022 № 15-Д); 

– у навчальному процесі відділу підвищення кваліфікації кадрів 

Одеського регіонального інституту державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, зокрема, під час 

у спеціальної короткострокової програми «Інститут керівника державної 

служби в державному органі» (08-09.04.2021р.) та спеціальної 

короткострокової програми «Організація діяльності державних службовців» 

(18-19 травня 2021р.), які були організовані для державних службовців 

Одеської області. Зокрема, під час семінарів використано ситуаційні 

завдання, які розроблені на пропозиціях аспіранта щодо: правового статусу 

державного службовця та деяких аспектів проходження державної служби; 

принципів формування команди та організаційної культури в органах 

публічної влади; основних засад організації роботи державних службовців; 

особливостей формування професійних компетентностей та управління 

талантами в державній службі; управління стратегічними змінами в умовах 

ризиків та кризових явищ; ролі керівника державної служби в управлінні 

державним органом; запровадженні інноваційних методів в управлінні 

персоналом на основі кращих зарубіжних практик (довідка про 

впровадження від 30.12.2021 № 01/13/448). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею автора. Основні розробки, у тому числі й ті, що характеризують 

наукову новизну, практичне значення, здійснені дисертантом особисто. У 

дисертації не використовуються ідеї та розробки, що належать іншим 

авторам. У спільній публікації з М. М. Іжею автором особисто розглянуто 

інструменти та механізми антикризової політики з метою здійснення 

ефективного управління персоналом в системі державної служби; визначено 
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основні антикризові заходи у сфері управління персоналом в умовах пандемії 

COVID-19 та окреслено основі завдання антикризової державної кадрової 

політики.  

Апробація результатів дисертації. Найважливіші положення та 

результати дисертаційної роботи оприлюднені на науково-практичних 

конференціях за міжнародною участю, семінарах, конференціях та інших 

науково-комунікативних заходах апробаційного характеру, а саме: 

«Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, 

міжнародний досвід» (м. Одеса, 2017 р.; 2018 р.); «Публічне управління: 

традиції, інновації, глобальні тренди» (м. Одеса, 2019 р.; 2020 р.);  

«II международный форум молодых управленцев» (м. Мінськ, 2020 р.); 

«Держава ХХІ століття: погляд молоді» (м. Житомир, 2022 р.); «Державне 

управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи»  

(м. Одеса, 2022 р.); Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної 

інтеграції України (м. Дніпро, 2022 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 14 працях, у тому числі: у 6 статтях, 4 з яких у 

наукових фахових виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 1 – в інших фахових 

виданнях; та 8 публікаціях у збірниках матеріалів науково-комунікативних 

заходів.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 289 сторінок, із них 221 сторінка 

основного тексту, містить 2 рисунки та 5 таблиць. Список використаних 

джерел налічує 223 найменування (з яких 15 – іноземними мовами). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

1.1. Концептуальні основи формування поняття «управління 

персоналом» та його еволюція на сучасному етапі 

 

Для проведення наукового дослідження актуальним є визначення 

ключових понять дослідження та наукових засад, теоретико-методологічних 

підвалин, на які воно спиратиметься. Аналіз наукових та науково-прикладних 

джерел свідчить, що широко застосовуються декілька понять «управління 

персоналом», «управління людськими ресурсами» та «кадровий 

менеджмент». Існують публікації, в яких ці поняття розмежовуються як 

відмінні, в інших вони розглядаються як синоніми. Втім, основою всіх 

підходів є теоретичні засади та методологічне підґрунтя процесів управління 

персоналом як явища, яке має свої історичні витоки, і як процесу, який має 

певні методологічні та методичні підходи. 

Балабанова та Сардак (2011) розглядають ідеї управління людськими 

ресурсами та їх трансформацій і виокремлюють ключові етапи розвитку 

наукових підходів до управління людськими ресурсами в цілому (не лише на 

державній службі). Вони зазначають, що у 40-х – 70-х роках минулого 

століття домінувала патерналістська концепція, яка мала в своїй основі 

орієнтир на довічну зайнятість персоналу. Таку модель управління 

персоналом досить часто називають патріархальною. Ключовими рисами тут 

було те, що система стимулів працювала на користь тих, хто буде віддано 

працювати в окремій установі чи організації, мобільність за такої моделі 

майже нівелюється, при цьому, основою є ідейність, відданість справі, довіра 

до керівництва. Сутнісна характеристика концепції патерналізму полягає у 

тому, що це – ідеологія та практика управління людьми (адже досить часто 

мова не лише про професійну діяльність, а й про окремі сфери особистого 
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життя), особлива форма управління в установі чи організації, за якої 

керівництво ототожнюється з «батьком», а підлеглі є «синами», які повинні 

бути вдячними за опіку та підтримку, що повинно проявлятися у відданості, 

слухняності та ентузіазмі у роботі. Така концепція, яка виникла ще у VІ – V 

ст. до н.е. в Китаї, була домінуючою у США (у 20-х роках ХХ ст.), Японії 

(частково існує і сьогодні, зокрема у практиці пожиттєвого найму, відданості 

організації тощо), притаманною вона також була для радянського періоду. 

Разом з тим, така модель досить слабко корелюється з основами ринкової 

економіки та рідко притаманна сучасному етапу розвитку концепцій 

управління людськими ресурсами, відтак, її елементи нас цікавитимуть саме 

з позицій розгляду кар’єрного зростання та планування кар’єри у сучасних 

умовах. 

Слабкістю цієї моделі управління персоналом є її статичність, що в 

свою чергу, досить часто гальмує персонал у саморозвитку та здатності 

підтримувати власну конкурентоспроможність.  

Дослідники роблять акценти на теорії людського капіталу, як основи 

концептуальних підходів управління людськими ресурсами. Так, Шевчук та 

Бугрим (2012) у контексті управлінських ідей виокремлюють чотири групи 

концепцій (теорій): концепція патерналізму; класичні теорії; концепції 

людських відносин; концепції людських ресурсів. 

Науковці Шевчук та Бугрим (2012) зазначають, що «головними 

постулатами класичної теорії є: праця більшості індивідів не приносить 

задоволення; те, що вони роблять, менш важливо для них, ніж те, що вони 

заробляють; мало таких індивідів, які хочуть чи можуть виконувати роботу, 

що вимагає творчості, самостійності, ініціативи й самоконтролю». 

Відповідно, основним завданням управління є контроль, оплата праці та 

справедливість керівника. 

Шевчук та Бугрим (2012), посилаючись на працю Воронкової (2006), 

виокремлюють основні ідеї теорії людських відносин, зокрема:  

«1) індивіди прагнуть до того, щоб бути корисними, вони бажають бути 
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інтегрованими, визнаними як індивіди. Ці потреби є більш важливими, ніж 

гроші, мотивація і спонукання до праці; 

2) основне завдання керівника – зробити так, щоб кожен працівник 

відчував себе потрібним і корисним; він повинен інформувати своїх 

підлеглих, а також враховувати пропозиції щодо покращення своїх планів; 

3) керівник має надавати своїм підлеглим можливість певної 

самостійності та певного особистого контролю при виконанні рутинних 

операцій; 

4) факт обміну інформацією і їх участь у рутинних рішеннях дозволяє 

керівнику задовольнити основні потреби з їх взаємодії й також почуття 

індивідуальної значущості; факт задоволення потреб піднімає їх дух і 

зменшує почуття протидії офіційній владі, тобто підлеглі будуть значно 

ефективніше спілкуватися з керівництвом». 

Концепцію людських ресурсів Шевчук та Бугрим (2012), на підставі 

роботи Савельєвої (2005), пов’язують з роботами А. Маслоу,  

Ф. Герцберг, Д. Макгрегор, які є авторами концепції людських ресурсів 

(кінець 70-х рр. XX ст.). Саме в цей період з’явились тенденції до зміни 

понять «управління персоналом» на поняття «управління людськими 

ресурсами». Цей етап називають гуманістичним. 

На сучасному етапі теорія людського капіталу посідає перше місце 

серед інших теорій, а в її межах кадрове забезпечення розглядають як 

основний фактор економічного зростання; ресурсозатратне, але необхідне 

для розвитку, адже саме інвестиції в людський капітал сприяють підвищенню 

ефективності діяльності; людський капітал є більш динамічним та 

персоніфікованим, невіддільним від його носія – окремої людини; важливе 

значення приділяється зацікавленості працівників та способам мотивації. 

Збрицька, Савченко, та Татаревська (2013), окрім зазначених теорій та 

концепцій, визначають й інші, наприклад, школу поведінкових наук, низку 

мотиваційних теорій тощо, але в межах нашого дослідження розглянемо 

також дещо іншу позицію, згідно якої у системі управління персоналом за 
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більш ніж сорокарічну історію виділяють два підходи: 

– раціоналістичний, якому притаманний високий рівень адаптованості 

організації до конкурентного середовища забезпечується гнучкістю 

управління персоналом, інтенсифікацією праці висококваліфікованих 

працівників та участі працівників у розподілі прибутків. 

– гуманістичний, згідно із яким відповідальність за створення 

конкурентних переваг покладається на самих працівників, їх же залучення в 

справи організації досягається за рахунок таких чинників, як: ефективна 

організаційна комунікація, висока мотивація та гнучке керівництво. 

Науковець Книш (2014) зазначає, що традиційний раціоналістичний 

підхід в управлінні людськими ресурсами базується на постулаті, що якщо 

організація інвестує в кадри, вдосконалює технології відбору персоналу, 

систематично організовує його навчання та реалізує програми кар’єрного 

зростання, належним чином платить та піклується про персонал, то вона ж 

(організація) має право вимагати від своїх працівників лояльності та 

відповідального ставлення до роботи. Активна кадрова політика 

забезпечується представництвом керівника кадрової служби в керівництві 

організації та націлена на забезпечення потреб організації в лояльній, стійко 

функціонуючій і задоволеній своїм становищем робочій силі. Така кадрова 

політика є основою для реалізації успішної, конкурентоспроможної стратегії 

і будується, на відміну від традиційних методів управління персоналом, не на 

підпорядкуванні волі роботодавця працівників, а на взаємному врахуванні 

інтересів сторін і взаємної відповідальності. 

Дослідниця Петрова (2013) констатує, що взаємна відповідальність 

сторін забезпечуватиме наростаючу ефективність діяльності організації. 

Високий рівень участі працівників у проєктуванні робочих місць і управлінні 

якістю умов праці, продукції та послуг створює абсолютно нову атмосферу в 

організації. Визнання законності різних інтересів працівників відкриває 

реальні перспективи для залучення їх в процес спільного прийняття 

управлінських рішень, взаємних консультацій, а також – доступу до 
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інформації про справи організації, в якій вони працюють. 

Так, критичний аналіз практики управління людськими ресурсами 

демонструє значний розрив між ідеологічними установками та їх практичною 

реалізацією. Практика управління людськими ресурсами в різних країнах не 

тільки відображає різноманіття національних шкіл і традицій, але, швидше, 

свідчить про відсутність якоїсь єдиної концепції, так як строкатість 

використовуваних концептуальних схем нерідко ускладнюється їх взаємної 

суперечливістю. Наприклад, несумісними на практиці подаються такі 

елементи управління людськими ресурсами, як командна робота та 

індивідуальна оплата праці в залежності від його ефективності. 

Нижник (2013) підкреслює, що слабкою ланкою управління людськими 

ресурсами також є те, що попри значні ресурсозатрати на підготовку та 

перепідготовку персоналу, досить часто недостатньої уваги набуває 

підготовка персоналу, що працюють у кадрових службах або ж виконують 

суміжні або допоміжні функції у цій сфері, але не обізнані у практичних 

тонкощів такої діяльності. 

Відсутні об’єктивні факти, які свідчать про позитивний вплив 

впроваджуваної технології управління людськими ресурсами на морально-

психологічний клімат в організації. 

Управління людськими ресурсам вважаються ефективним за 

дотримання таких умов: 

– здійснення індивідуального планування кар’єри, підготовки та 

перепідготовки персоналу, стимулювання професійного росту та ротації 

кадрів; 

– використання гнучких систем організації робіт, автономних робочих 

груп; 

– наявність системи оплати праці, що побудована на принципах 

врахування індивідуального вкладу та рівня професійної компетенції 

працівників; 

– використання високого рівня участі працівників та робочих груп у 
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розробці та прийнятті управлінських рішень; 

– здійснення практики делегування повноважень підлеглим. 

Розглянувши сутність та зміст наукових теорій та концепцій, дещо 

детальніше зупинимося також на визначенні ключових понять, що 

розглядатимуться у нашому дослідженні. Так, одним з основних понять є 

поняття «людські ресурси», що характеризує якісну та змістовну сторону 

кадрового складу усього персоналу органу публічної влади та містить у собі 

такі складові: спроможність до творчості та потенційні можливості 

всебічного розвитку державної служби, організаційну культуру, етику та 

моральну надійність/усталеність, вдосконалення взаємовідносин в колективі, 

взаємну відповідальність, стимулювання і мотивацію і т.п. 

Що ж до поняття «управління людськими ресурсами на державній 

службі», то під ним варто розуміти здійснення усіх функцій з управління, що 

пов’язані з відбором, плануванням, розвитком, оцінкою, раціональним 

використанням, мотивацією та винагородою, кар’єрним плануванням, 

удосконаленням потенціалу людських ресурсів органу публічної влади.  

Аналіз досліджень Гнидюк та Ібрагімової (2008), Збрицької, Савченко 

та Татаревської (2013), Петрової (2013) свідчить про те, що управління 

людськими ресурсами одночасно можна розглядати і як частину стратегії 

органу публічної влади, що містить цілеспрямоване комплексне забезпечення 

його функціонування персоналом належного кількісно-якісного складу, а 

також – формування для його продуктивної діяльності сприятливих 

соціальних та психологічних умов. 

Дослідники вважають, що: 

– управління людськими ресурсами в органі публічної влади за змістом 

діяльності – поняття ширше, ніж управління персоналом, відтак доцільним є 

у системі державної служби вести мову не про роботу з персоналом, а про 

формування системи управління людськими ресурсами; 

– управління людськими ресурсами на державній службі варто 

розглядати як самостійно функціонуючу систему, перш за все, як систему 
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кадрової роботи, що включає реальні цілі, завдання та пріоритети, механізми 

та технології;  

– управління людськими ресурсами складається із нормативно-

правового, методичного, інформаційного, організаційного, документального 

та ресурсного забезпечення; 

– управління людськими ресурсами на державній службі має 

здійснюватися в межах та на основі сучасної державної кадрової політики, 

задля реалізації її цілей, принципів, досягнення стандартів та пріоритетів. 

управління людськими ресурсами має бути ефективним механізмом 

реалізації кадрової стратегії органу публічної влади, що здатен суттєво 

підвищити ефективність діяльності. 

Збрицька, Савченко та Татаревська (2013), Петрова (2013) відзначають, 

що робота з персоналом органу публічної влади спрямована на формування 

та організацію забезпечення кадрами виконання завдань органу влади та 

раціонального використання його трудового ресурсу, таким чином, 

вирішується увесь комплекс питань, пов’язаних із відбором, розподіленням 

кадрів, кар’єрним просуванням співробітника, проведенням щорічного 

оцінювання професійних та особистих якостей посадовців і атестації, з 

проходженням державної служби, підвищенням кваліфікації та професійною 

підготовкою або перепідготовкою, роботою над визначенням реальних 

потреб у персоналі для органу публічної влади, тощо  

Фахівцями акцентується увага на тому, що основними функціями 

управління людськими ресурсами органу публічної вади є активізація 

діяльності кадрів, здійснення якої надає змогу здійснити добір найбільш 

професійних, висококваліфікованих фахівців. У процесі роботи з кадрами 

можуть виникати різні задачі, що пов’язані з оцінюванням та потребують 

специфічного та персоніфікованого підходу. 

Кагановською (2013, с.61-62) запропоновано до функцій управління 

людськими ресурсами додати:  

– укомплектування органу публічної влади висококваліфікованими, 
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морально сталими кадрами; 

– аналіз положень про відбір, розміщення, посилення та збереження 

професійних кадрів, професійну підготовку та підвищення кваліфікації 

державних службовців; 

– розробку заходів щодо удосконалення діяльності з кадрового 

забезпечення; 

– впровадження сучасних форм та методів кадрової роботи;  

– дослідження ділових та моральних якостей державних службовців, 

формування резерву персоналу;  

– планування кадрових потреб органів державної влади;  

– сприяння аналізу, визначенню та вирішенню соціально-побутових 

проблем державних службовців щодо надання встановлених законодавством 

можливих пільг і допомоги. 

Елементами роботи з кадрами органів державної влади є:  

– діагностика кількісних та якісних потреб у кадрах;  

– аналіз рівня підготовки посадовців;  

– добір, розміщення кадрів;  

– забезпечення кар’єрного просування та планування; 

– стимулювання та мотивацію; 

– підвищення кваліфікації;  

– здійснення оцінювання якості професійної діяльності державних 

службовців.  

Варто підкреслити, у контексті управління людськими ресурсами на 

державній службі, що державні службовці є специфічною категорією 

працівників, оскільки виконують функції органів публічної влади та 

вирішують завдання як в економічній, так і в адміністративно-політичній 

сферах. Усі дії державних службовців реалізуються від імені держави, чим і 

зумовлюються завищені вимоги та необхідність встановлення низки 

обмежень. 

Сучасний етап характеризується переходом від управління персоналом 
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до управління людськими ресурсами – управління, що опікується лише 

роботою з кадрами, переорієнтовується на системний менеджмент у сфері 

людських ресурсів, відтак, досить важливо зосередитися на основних 

відмінностях між управлінням персоналом та управлінням людськими 

ресурсами. 

Основною відмінністю управління персоналом від управління 

людськими ресурсами є орієнтація останнього на потреби самої організації в 

робочій силі, відтак пріоритети управління кадрами визначаються, 

насамперед, результатами функціонального аналізу наявних та необхідних 

робочих місць, тобто – реальній потребі у людських ресурсах, а не наявним 

кадровим потенціалом. Фактично, широко застосовується ресурсний підхід 

при управлінні людськими ресурсами, відповідно до якого кадри є одним із 

основних ресурсів системи державного управління, а отже – робота над 

забезпеченням їх кількісно-якісного складу стає першочерговим завданням.  

Ще одна особливість управління людськими ресурсами, відповідно до 

реультатів досліджень Нижник (2013), – його стратегічний вимір, що 

перетворює роботу з кадрами на більш активну, тоді як управління 

персоналом, здебільшого, можна вважати реактивним, а подекуди – навіть 

пасивним або ж суто формальним. У зазначеному контексті важливого 

значення набуває питання відповідальності у роботі з кадрами. Так, у системі 

управління людськими ресурсами найчастіше така відповідальність є 

персоніфікованою, активність діяльності повинна бути забезпечена 

керівниками відповідних кадрових служб або відповідальними працівниками, 

що також забезпечує системність такої роботи, адже утворюється певна 

інтегрована система кадрового менеджменті, яка, власне, і забезпечує 

проактивну діяльність у процесі управління людськими ресурсами в органах 

публічної влади. 

Важливою особливістю управління людськими ресурсами є те, що в її 

основі лежить персоніфікований підхід, орієнтований на індивіда, а не на 

увесь колектив. Тут варто зупинитися детальніше, адже, робота над 
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розвитком зв’язків в колективі, згуртування тощо також є складовою 

діяльності у сфері управління людськими ресурсами, однак, акцент зроблено 

на тому, що кожен працівник має власні потреби, можливості, сильні та 

слабкі сторони, відповідно до яких, у межах управління людськими 

ресурсами, здійснюється планування кар’єрного зростання, підвищення 

кваліфікації, проходження необхідних тренінгів та курсів, навіть занять з 

психологічного розвантаження, які досить часто є вкрай потрібними 

державним службовцям, діяльність яких пов’язана з прийомом громадян, 

розглядом звернень, або ж коли вони є адміністраторами центрів надання 

адміністративних послуг.  

Ще однією суттєвою відмінністю управління людськими ресурсами від 

управління персоналом є те, що основною метою системи управління 

персоналом є скорочення витрат на кадрове забезпечення. Для системи ж 

управління людськими ресурсами основна мета – економічна ефективність 

використання таких коштів, тобто максимізація співвідношення 

ресурсозатрат та реально отриманих результатів, що можуть виражатися як у 

зростанні продуктивності праці, так і в підвищенні якості обслуговування 

населення, якості управлінських рішень, а також – у перманентному 

професійному зростанні працівників та підвищенню якості умов їх праці. 

Варто зазначити, що в управлінні персоналом вся увага зосереджена 

виключно на працівниках середньої ланки, тоді як в управлінні людськими 

ресурсами акцент зміщується на управлінський штат, адже саме 

компетентність управлінців є важливим елементом кадрового потенціалу 

органу публічної влади. 

Також у процесі управління людськими ресурсами важливого значення 

набувають: 

– сильна адаптивна корпоративна культура; 

– стимулююча атмосфера взаємної відповідальності як найманого 

працівника, так і роботодавця; 

– прагнення усіх працівників до підвищення ефективності власної 
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діяльності за рахунок підтримки ініціативи на всіх рівнях;  

– постійні технічні та організаційні нововведення; 

– відкрита комунікація. 

Незважаючи на безумовні переваги системи управління людськими 

ресурсами: варто враховувати, що вона є ефективною, досить часто може 

забезпечувати навіть синергетичний ефект, – але за дотримання низки умов: 

– відносно добре розвинена система адаптації до зовнішнього і 

внутрішнього ринку праці (індивідуальне планування кар’єри, підготовка і 

перепідготовка персоналу, стимулювання професійного зростання і ротації 

кадрів); 

– наявності гнучкої системи організації робіт; 

– використання системи оплати, побудованої на принципах всебічного 

врахування персонального внеску та рівня професійної компетентності, за 

результативними показниками діяльності; 

– підтримки достатньо високого рівня участі окремих працівників та 

робочих груп у розробці та прийнятті управлінських рішень, що стосуються 

їх повсякденної роботи; 

– застосування практики делегування повноважень підлеглим; 

– функціонування розгалуженої системи організаційної комунікації, що 

забезпечує дво- і багатосторонні вертикальні, горизонтальні та діагональні 

взаємозв’язки всередині ОПВ. 

Побудова системи державного управління України на основі 

європейських принципів та необхідність ефективного управління людськими 

ресурсами в царині державної служби інтенсифікують розроблення та 

проєктування різних варіантів упровадження інноваційних підходів щодо 

розвитку служби управління персоналом органу публічної влади.  

Мальська, Бордун та Жук (2013, с.26) виділяють два наукових підходи, 

зокрема: 

– комплексний підхід до управління персоналом передбачає 

врахування організаційно-економічних, соціально-психологічних, правових, 
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технічних, педагогічних та інших аспектів у їх сукупності і взаємозв’язку за 

визначальної ролі соціальноекономічних факторів; 

– системний підхід до управління персоналом передбачає урахування 

взаємозв’язків окремих аспектів управління кадрами та акцентується у 

розробці кінцевих цілей, визначенні шляхів їх досягнення, створенні 

відповідного механізму управління, що забезпечує комплексне планування, 

організацію та стимулювання системи роботи з персоналом. 

Бериславська (2020) відзначає, що в сучасних умовах основними 

теоретико-методологічними засадами управління персоналом є чотири 

періоди:  

– із кінця 1880 року до 1930 року – становлення класичних теорій;  

– із 1930 року до 1950 року – становлення та розвиток теорії людських 

відносин;  

– із 1960 року до 1979 року – становлення та розвиток теорії людських 

ресурсів;  

– із початку 1980 року до т.ч.– становлення та розвиток сучасних 

концепцій.  

Також науковець наголошує, що дослідники теорій управління 

людськими ресурсами грунтуються на теоріях управління персоналом, які є 

основною для першого поняття.   

Ці погляди поділяє дослідниця Щегорцова (2013), розглядаючи 

теоретичні засади управління персоналом публічної служби. Втім, 

дослідниця критично підходить до сучасних теоретичних підходів до 

управління і наголошує на тому, що кожна з існуючих теорій управління 

персоналом «не є досконалою і абсолютно прийнятною для кожної 

організації, але окремі рекомендації мають практичну цінність для практики 

управління персоналом публічної служби», зокрема нею рекомендується 

використовувати такі теоретичні основи: 

– врахування спрямованості людини на покращення свого 

матеріального становища та її «матеріальний інтерес та задоволення потреб 
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матеріального характеру (А. Сміт, Ф. Тейлор, фізіологічні потреби піраміди 

А. Маслоу, потреби існування з теорії К. Альдерфера)»; 

– особливий акцент – на наявності мотивації людей (Ф. Тейлор), де 

співпраця керівництва з підлеглими є запорукою успіху для організації; 

– обов’язкова увага – на виробленні керівництвом системи винагород, 

які б задовольняли потреби підлеглих та створення атмосфери в колективі, 

спряямованої на стимулювання енергійності та ініціативності у працівників 

задля реалізації їх власного потенціалу, що сприяє розвитку внутрішньої 

мотивації, яка має поєднуватись із груповою мотивацією (А. Файоль);  

– акцентування уваги на психологічних індивідуальних особливостях 

людей, їх впливу на міжособистісні відносини в колективі, що має сприяти 

згуртованості колективу та побудові відносин, заснованих на довірі між 

керівниками та підлеглими (Е. Мейо);  

– врахування керівником мотивації індивіда, яка ґрунтується на його 

потребах, для надання йому можливості для реалізації в трудовому процесі                   

(А. Маслоу); 

– наголос на психологічному кліматі в колективі та важливості 

змістовності праці, де самовираження та кар’єрне зростання не можуть бути 

мотивовані тільки економічними стимулами (Ф. Херцберг);  

– важливість створення керівником умов для працівників, щоб вони 

могли задовольняти потреби вищих рівнів, зокрема – бажання влади, успіху 

та відчуття причетності (Д. Мак-Клелланд);  

– акцент на трьох групах потреб працівників: існування, зв’язку та 

зростання, які впливають на вмотивованість діяльності людини задля 

досягнення перспектив професійного та кар’єрного зростання  

(К. Альдерфер);  

– наголос на тому, що керівникам необхідно знати, на яку очікувану 

винагороду за свою діяльність розраховують підлеглі (В. Врум); 

– врахування керівником важливості його справедливого ставлення до 

винагородження та оцінювання діяльності підлеглих, враховуючи, що для 
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результативної діяльності більшості людей необхідні примус та контроль з 

боку керівництва, що є спонукальними засобами (теорія справедливості                   

С. Адамса). 

Ураховуючи зазначене вище, Щегорцова (2013) наголошує, що для 

публічного службовця важлива творча атмосфера, заміна контролю на 

самоконтроль, довіра з боку керівництва, а успіх організації залежить від 

залучення працівників у процес прийняття рішень. Науковець рекомендує 

«підвищувати ефективність роботи працівників за рахунок введення найму 

на все життя, упровадження програм гарантованого кар’єрного зростання та 

розвитку корпоративного духу». 

Особливе місце посідають концептуальні підходи щодо професійного 

розвитку державних службовців, як зазначає Жиденко (2019), аналізуючи 

теоретичні основи досліджень, які проводяться в контексті: 

– організаційно-правових засад професійного розвитку персоналу 

органів державної влади;  

– безперервної освіти;  

– компетенції та компетентності персоналу органів державної влади;  

– професіоналізації персоналу органів державної влади; 

– професіоналізму та професійного розвитку персоналу органів 

державної влади; 

– професійного розвитку персоналу органів державної влади у країнах 

Європейського Союзу; 

– професійного навчання персоналу органів державної влади; 

– оцінювання персоналу органів державної влади; 

– стратегічного управління персоналом в органах державної влади. 

При цьому, науковець характеризує персонал органів державної влади 

як сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну 

підготовку та забезпечують належну діяльність державного органу.  

За характером функцій, які виконує персонал органів державної влади, 

Жиденко (2019) поділяє його на декілька категорій:  
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«– керівники, тобто особи з високою професійною підготовкою, 

професійним досвідом, які безпосередньо займаються управлінням органом 

державної влади та підлеглими співробітниками;  

– робітники (державні службовці) – працівники, які займаються 

виконанням прямими функцій органів державної влади, здійснюють 

підготовку й оформлення документів, виконують адміністративну, 

фінансову, статистичну, обліково-бухгалтерську, інші функції 

обслуговування;  

– фахівці – інженерно-технічні та господарські працівники, які 

виконують допоміжні функції». 

Вважається, що саме на цьому поділі ґрунтується управління 

персоналом на державній службі в Україні. Привертає увагу визначення, яке 

надає науковець (Жиденко, 2019): «персонал органів державної влади – це 

сукупність адміністративно-управлінських, службових, інженернотехнічних, 

господарських працівників органу державної влади, які входять до його 

особового складу на постійній або тимчасовій основі, отримали необхідну 

професійну підготовку та забезпечують діяльність органу державної влади». 

Враховуючи специфіку нашого дослідження зауважимо, що управління 

персоналом в системі державної служби охоплює всі суб’єкти державного 

управління різних рівнів і має свої особливості та концептуальні основи 

практичного запровадження процесу управління персоналом.  

Євдокимов (2020) розглядає в контексті управління персоналом 

адміністративно-правове регулювання реалізації кадрового забезпечення в 

органах публічної влади адміністрацій в Україні, яке ґрунтується теоріях 

адміністративного права. Дослідник вважає, що управління за своєю 

природою є соціальним, тому воно не може існувати без суб’єкт-об’єктних 

відносин та соціальних ресурсів, які забезпечують їх функціонування. У 

контексті державної служби важливими є теорії управління та теорії 

соціального управління, причому, остання містить «два основні підкласи: 

управління індивідуальною діяльністю людини та управління колективною 
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(спільною) діяльністю людей». Дослідник (Євдокимов, 2020) робить 

висновки, що в контексті теорії управління та теорії соціального управління: 

«– людина виступає наріжним каменем процесу управління, є його 

невід’ємною складовою (як для суб’єкта, так і для об’єкта управління); 

– відзначається стійкий кореляційний зв’язок між суб’єктом та 

об’єктом управління». 

Ґрунтуючись на теорії організації, Євдокимов (2020) виділяє 

організаційні (управлінські) структури кадрового забезпечення, які:  

– характеризують саме суб’єктний склад органів публічної 

адміністрації та відповідних посадових осіб, на яких покладене виконання 

відповідних функцій з кадрового забезпечення;  

– дозволяють визначити конкретний рівень та суб’єктвиконання 

відповідної функції, а також провести аналіз відповідності наданих йому 

повноважень рівню його компетенції та колу функцій, які він виконує, до 

того ж, аналіз вертикальних та горизонтальних зв’язків між суб’єктами 

кадрового забезпечення надає змогу визначити конкретний рівень та обсяг їх 

повноважень і вдосконалити систему зв’язків між ними, а також – 

імплементувати сучасні форми та методи управління в їх діяльність;  

– дозволяють чітко відокремити суб’єктів управління кадровим 

забезпеченням від об’єкта їх впливу;  

– встановлюють конкретних суб’єктів кадрового забезпечення з 

визначенням їх функції в цьому процесі і уможливлюють чітко виявляти 

недоліки, порушення в кадровій роботі та винних у їх вчиненні. 

Дєгтяр та Непомнящий (2017) акцентують увагу на важливості теорії 

управління людськими ресурсами для системи державної служби України і 

наголошують на періодизації підходів до управління організацією, зокрема: 

«– процесний (50–60-ті рр. ХХ ст.), який розглядає управління не як 

набір неузгоджених між собою дій, а як єдиний процес впливу на працівників 

і на організацію в цілому; 

– системний підхід (70-ті рр. ХХ ст.), згідно з яким явища та процеси 



49 

організації являють собою цілісні системи, що мають інші якості і функції, 

ніж їх складові елементи. Прикладом може слугувати теорія непередбачених 

ситуацій, коли кожна ситуація, з якою стикається керівник, має власні 

унікальні властивості, але при цьому може бути схожа з іншими подібними 

ситуаціями. Керівник повинен провести аналіз усіх наявних факторів і обрати 

найміцніші взаємозв’язки між ними; 

– ситуаційний підхід (80-ті рр. ХХ ст.) передбачає, що стилі, системи, 

методи і форми управління необхідно варіювати залежно від ситуації, що 

складається на даний момент».  

На важливості теоретичного обґрунтування проблем управління 

персоналом на державній службі наголошують Ліпенцев та Касприк (2019), 

які зазначають, що в Україні «внаслідок застарілої системи кадрового 

менеджменту, яка існує у вітчизняних організаціях, насамперед державного 

сектору, ця тема ще не достатньо досліджена науковцями, що і визначає 

потребу в дослідженні теоретичних аспектів формування концепції 

управління талантами та узагальненні факторів, які зумовлюють необхідність 

реалізації цих процесів в Україні». 

Климчук (2016) розглядає еволюцію наукових концепцій учених щодо 

дослідження сутності управління персоналом і формує певні систему 

взаємопов’язаних теорій та наукових підходів, які є основою будь-якого 

управління персоналом, зокрема, основою є трудова теорія вартості  

(А. Сміт) від якої похідною стала технократична парадигма, складовими якої 

є: 

– теорію бюрократичної організації (М. Вебер),  

– адміністративне управління (А. Файоль, М. Фоллет, Ч. Барнард,)  

– класичні концепції (Ф. Тейлор, Ф. та Л. Гільберт, Г. Емерсон,  

О. Гастев, П. Керженцев, М. Вітке, Ф. Дунаєвський).  

Вони стали підґрунтям для гуманістичної парадигми, до якої відносять 

(Климчук, 2016): 

– компетентісно-орієнтований підхід (Дж. Хоткінсон, П. Сперроу,  
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А. Фарнем, М. Армстронг); 

– теорія стратегічного управління персоналом (С. Фомбрун, М. Бір,  

П. Боксалл, Д. Гест, Д. Сторі, та ін.); 

– концепції інституціонального підходу (Д. Норт); 

– концепції системного підходу (П. Дракер, Р. Лайкерт, Т. Пітерс,  

Р. Уотерман); 

– концепції ситуаційного підходу (Дж. Вудворт, В. Врум, М..Стівенсон, 

Ф. Фідлер, П. Герсі); 

– концепція людських ресурсів і школа поведінкових наук (В. Скотт, 

М. Фоллет, А. Маслоу, Д. Макгрегор, У. Оучі); 

– концепція «людських відносин» (Е. Мейо, Ф. Ротлісбергер,  

P. Лайкерт). 

Науковець (Климчук, 2016) доводить, що управління персоналом 

характеризується широким спектром підходів, пов’язаних із реалізацією 

управлінського впливу на персонал.  

Акцент на теорії організаційної поведінки роблять Храмов та Бовтрук 

(2001, с.8), які вказують на те, що «організаційну сутність управління 

персоналом становить організаційний порядок, що створюються на основі 

узгодженості субординаційних (відносини підпорядкування працівників 

«зверху до низу») і координаційних (узгодження різнорідних за становищем 

ланок і рівнів управління, а також малих управлінських інтересів) зв’язків», а 

«організаційні системи управління, які застосовуються на практиці, 

реалізуються за допомогою комбінацій сегментів організаційної поведінки 

персоналу». За таких умов управління персоналом спрямоване на: 

– зміни в моделях організаційної поведінки та позиціях керівників та 

працівників організації; 

– формування гнучких організаційних та комунікаційних структур; 

– управління процесом змін; 

– створення творчої атмосфери. 

Також Храмов та Бовтрук (2001, с.18) співвідносять управління 



51 

персоналом з теорією впливів і визначають, що: «управління персоналом – це 

сукупність впливів на організаційну поведінку людей, спрямованих на 

активізацію ще невикористаних професійних і духовних можливостей для 

розв’язання поставлених завдань». 

Такі погляди актуальні для багатьох сучасних науковців, які проводять 

дослідження в сфері публічного управління та адміністрування і в сфері 

державної служби, що буде висвітлено у подальших розділах цього 

дисертаційного дослідження. 

Гурбик, Біляєв та Багунц (2018) рунтуючись на теорії управління 

зазначають, що в українській науці найбільш поширеними у визначенні 

поняття «управління персоналом» є процесний, системний та 

функціональний підходи. 

Щетініна, Рудакова та Даниляк (2017) акцентують увагу на поглядах 

щодо управління персоналом, які засновані на положеннях теорії поколінь, 

сутність якої полягає в тому, що в основі конфлікту поколінь є не різниця у 

віці, а відмінність цінностей, які формувалися в процесі розвитку людини під 

впливом зовнішніх суспільних подій і сімейного виховання, та впливає на 

систему управління персоналом. Ця теорія використовується як для побудови 

системи добору та відбору персоналу, та і для вироблення ефективних 

методів управління персоналом у тих установах, де є різні покоління 

працівників. Такий процес управління персоналом спрямований на 

формування довгострокових робочих відносин, зменшення плинності 

персоналу, створення стабільних і лояльних колективів. 

Лелі (2014), розглядаючи теоретико-методологічні основи формування 

системи управління персоналом, зазначає, що «управління персоналом 

містить види діяльності, спрямовані на формування й координацію людських 

ресурсів організації», а їх визначення ґрунтуються на різних теоріях та 

наукових підходах, зокрема: системний підхід; організаційно-

функціональний підхід; теорія прийняття рішень; мотиваційний підхід; 

інтеграційний підхід. 
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Лелі (2014) виокремлює методичні підходи щодо визначення сутності 

поняття «управління персоналом», зокрема: мотиваційна теорія управління 

персоналом організації; дескриптивна (описова) концепція управління 

персоналом; телеологічний методичний підхід визначення сутності категорії 

«управління персоналом» (з погляду мети, завдань процесу управління); 

дескриптивнотелеологічні поняття. 

Балановська, Михайліченко та Троян (2020) вважають тотожними 

поняття «управління персоналом» та «управління людськими ресурсами», а 

теоретичним підґрунтям управління персоналом вважають теорію А. Файола. 

Дослідники (Балановська, Михайліченко та Троян 2020) зазначають, що 

«зазвичай система управління персоналом включає такі основні елементи: 

групу фахівців апарату управління; інформаційну базу для управління 

персоналом; комплекс технічних засобів системи управління; комплекс 

методів та методичних підходів до організації праці й управління 

персоналом; правову базу; сукупність програм управління інформаційними 

процесами вирішення завдань управління персоналом».  

Іванова (2017) пропонує таку класифікацію наукових підходів щодо 

управління персоналом:  

– економічний підхід (у його межах виділяють концепцію управління 

трудовими ресурсами, основою якої є: технічна, а не управлінська підготовка 

працівників; єдність керівництва; баланс між владою та відповідальністю; 

дисципліна; чітка ієрархія; підпорядкування індивідуальних інтересів 

загальній справі); 

– органічний підхід (у його межах виділяють 2 концепції: управління 

персоналом і управління людськими ресурсами), особливостями якого є те, 

що в процесі управління персоналом акцентується увага на доборі 

працівників, їх навчанні, оцінці, плануванні кар’єри персоналу; 

– гуманістичний підхід (у його межах виділяють концепцію управління 

людиною), в якому акцентується увага на організаційній культурі, впливі 

культурного контексту на управління персоналом. 
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Іванова (2017) стверджує, що «для сучасного етапу розвитку 

управління персоналом характерні такі тенденції:  

– зміна підходів до управління персоналом (стають актуальними: 

концепція управління людськими ресурсами та концепція управління 

людиною);  

– розвиток руху за компетентність;  

– увага до підвищення ефективності управління персоналом (як 

економічної, так і соціальної);  

– усвідомлення і підвищення значимості корпоративної культури». 

Порівнюючи з теоретичним підґрунтям управління людськими 

ресурсами, викладеними вище, маємо зазначити, що основою розвитку 

понять «управління персоналом» і «управління людськими ресурсами» є 

тотожне теоретико-методологічне підґрунтя.  

Серед принципів управління людськими ресурсами державної служби 

на основі компетентнісного підходу виділяють: орієнтацію на розвиток 

особистості; орієнтацію на кінцеві результати; важливість кар’єри; 

результати як компетенції, які можна спостерігати; оцінювання як судження 

про компетенції; визнання поліпшених навичок.  

Як зазначають Гнидюк та Ібрагімова (2008), компетентнісний підхід 

змінює роль служби управління персоналом державного органу як суб’єкта в 

системі управління державною службою.   

Підсумовуючи вищезазначене, констатуємо, що відсутня єдина думка 

серед науковців та практиків щодо взаємозалежності між цими термінами 

«управління персоналом» і «управління людськими ресурсами» та їх більш 

широкого чи вузького змісту. Утім, у широкому розумінні, підґрунтям 

становлення управління персоналом вважають раціоналістичний та 

гуманістичний підходи. Динаміка становлення поняття «управління 

персоналом» та поява нових похідних понять пов’язані з домінування певної 

теорії в певний історичний період.  

За результатами аналізу автором цього дисертаційного дослідження 
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систематизовано наукові теорії, концепції, погляди, наукові школи, які є 

основною моделей і практики управління персоналом на державній / 

публічній службі, зокрема це: 

1) теорії: класичні (20-ті роки ХХ ст.) – контроль, оплата праці та 

справедливість керівника); людського капіталу (з початку 1980 р. – сучасний 

етап) – кадрове забезпечення розглядають як основний фактор економічного 

зростання; мотиваційні; управління персоналом; психології управління; 

справедливості; управління; соціального управління; організації; управління 

людськими ресурсами; трудова теорія вартості; теорія бюрократичної 

організації; стратегічного управління персоналом; теорії організаційної 

поведінки; теорія впливів; теорії поколінь; теорія прийняття рішень;  

2) концепції: патерналістська концепція (40-70 – ті роки ХХ сторіччя) – 

довічна зайнятість персоналу (патріархальна модель); концепції людських 

відносин (з 1930 до 1950 рр.) – керівник має зробити так, щоб кожен 

працівник відчував себе потрібним і корисним, створювати умови для 

самостійності підлеглих); концепції людських ресурсів / гуманістичний етап 

(кінець 70-х рр. XX ст.) – самореалізація і самовдосконалення персоналу; 

професійного розвитку державних службовців; управління талантами; 

концепції інституціонального підходу; концепції системного підходу; 

концепції ситуаційного підходу; «людських відносин»; 

3) підходи: комплексний (врахування організаційно-економічних, 

соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та ін. аспектів 

управління персоналом за визначальної ролі соціально-економічних 

факторів); системний (урахування взаємозв’язків окремих аспектів 

управління кадрами);  компетентісно-орієнтований; процесний, 

функціональний; організаційно-функціональний; інтеграційний; 

економічний; органічний; гуманістичний;  

4) школи: школа поведінкових наук. 
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1.2. Управління персоналом в системі державної служби України 

як науково-теоретична проблема 

 

Аналіз дослідження проблем управління персоналом в системі 

державної служби, які висвітлені в авторефератах дисертацій, 

продемонстрував, що досліджуються окремі аспекти процесу управління 

персоналом з теоретико-прикладними акцентами.  

Так, Губа (2004) розкриває сутність окремих складових управління 

персоналом, таких як:  

– професійне зростання керівника;  

–- професійна компетентність працівників;  

– управлінська, адміністративна та організаційна культура;  

– підвищення кваліфікації та освіта.  

У цьому контексті Губа (2004) розглядає роль керівника у всіх 

процесах циклу управління і виділяє підходи щодо: 

– дослідження окремих аспектів діяльності керівника суб’єкту 

державного управління, зокрема: історичний; адміністративний; політичний; 

економічний; соціальний; освітній; етичний; організаційно-правовий;  

– підходів до їх дослідження: соціологічний; елітарний; психологічний; 

функціональний; технологічний; соціоінженерний; конфліктологічний; 

конкурентний; парціальний; рефлексивно-ціннісний; аксіологічний; 

інноваційний тощо.  

Окрім того, акцентується увага на таких аспектах діяльності керівника 

на державній службі, в контексті управління персоналом, як (Губа, 2004):  

– оцінка персоналу та керівника;  

– адміністративна культура в органах державної влади;  

– ділові якості працівників (відповідальність, працьовитість, 

професіоналізм та компетентність; ініціативність, творчість і здатність до 

аналітичної роботи тощо);  

– стиль управлінської поведінки;  
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– комунікація з підлеглими. 

Бабич (2005), досліджуючи результативність функціонування суб’єктів 

державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження 

корпоративної культури, виокремлює такі складові процесу управління 

персоналом:  

– навчання персоналу;  

– система стимулювання;  

– критерії відбору в організацію.  

Саме корпоративна культура розглядається як основа, яка дає 

можливість (Бабич, 2005) «керівництву глибше зрозуміти причини і мотиви 

поведінки працівників і на цій основі підвищити ефективність управління 

персоналом». 

Інша група дослідників (Dragomyretska та ін., 2022) стверджує, що 

сьогодні ефективність державного управління пов’язана з розробкою та 

впровадженням механізмів забезпечення ефективності професійної 

діяльності державних службовців. Дослідники наголошують на доцільності 

винайдення нових способів, форм та методів процесу підготовки державних 

службовців, де варто зосередитися на практичному аспекті їх підготовки. У 

такому контексті є доцільним розробка та запровадження освітніх програм 

підготовки публічних службовців із урахування теоретичної та практичної 

складових «занання-уміння/навички-професійна компетентність», що надасть 

можливість підготувати стратегічного управлінця, здатного здійснювати 

ефективне управління в умовах зовнішніх та внутрішніх ризиків.  

Іжа (2020, с.25) зазначає, що державна кадрова політика реалізується 

шляхом організації системної роботи з персоналом (кадрами), особливо з 

керівниками, та визначається як одна з найголовніших функцій управління 

персоналом. Науковець Іжа (2020, с.26) наголошує, що управління 

персоналом у публічній службі – це системна робота з усіма працівниками 

органу публічної влади з метою їх ефективного використання для досягнення 

запланованих цілей розвитку держави, регіонів, територіальних громад. 
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Липовська (2007) на основі соціокультурного підходу до аналізу 

соціального потенціалу митної служби розробляє авторські оригінальні 

методики для ефективного процесу управління персоналом, а також – для 

процесів модернізації та оптимізації процесу управління в митній службі, 

зокрема:  

– оцінювання якісного складу митних органів;  

– діагностики професійних та психологічних якостей керівників 

митних органів;  

– добір кандидатів на вступ до митних органів України;  

– оцінювання ділових та психологічних якостей кадрового резерву;  

– оцінювання соціальної якості професійної групи;  

– соціологічний моніторинг оцінки працівників митних органів  

– створення соціального паспорту державної митної служби України. 

Пашко (2007) обґрунтовує необхідність переходу від управління 

персоналом до управління людськими ресурсами у сфері державного 

управління з врахуванням процесів удосконалення управлінських відносин у 

форматі «керівник-оцінювач – оцінюваний службовець». Науковець (Пашко, 

2007) вважає основною відмінністю концепції управління людськими 

ресурсами від концепції управління персоналом економічну доцільність 

капіталовкладень у певні сфери, а саме:  

«– залучення професіоналів-творчих особистостей на державну 

службу;  

– безперервна професійна освіта державних службовців, перш за все, з 

людинознавчих проблем;  

– запровадження гуманістичної та активної моделі управлінських 

відносин на основі осучаснення управлінської та організаційної культур, що 

сприятимуть реалізації творчого потенціалу кожного державного службовця;  

– внесок організації в розвиток професіоналізму та особистісну 

самореалізацію кожного держслужбовця;  

– запровадження сучасної системи професійного оцінювання як 
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процесу об’єктивної діагностики рівня професіоналізму державних 

службовців, а не їх відповідності посаді». 

Стецюк (2007), у свою чергу, наголошує на: 

– важливості формулювання теоретико-методологічних засад 

управління персоналом певного суб’єкта державного управління.  

– проблемах управління, які пов’язані з методологічними, науково-

теоретичними та методичними проблемами самого процесу управління; 

– впливах якості кадрового потенціалу на якість процесу управління 

персоналом органів виконавчої влади; 

– досягненні взаємозалежності якості персоналу державної служби, 

якості управління сферою суспільного життя та ефективності використанні 

кадрового потенціалу держави; 

– розвитку функцій, системи, структури, технологій суб’єкта 

державного управління в умовах реструктуризації державних органів, яка 

здійснюється у межах адміністративної реформи; 

– необхідності прийняття нових законів із питань розвитку управління 

персоналом суб’єктів державного управління щодо упорядкування відносин 

між керівником і підлеглими, дотримання персоналом службової дисципліни 

та вимог законодавства України; 

– важливості забезпечення розвитку професійно-етичних якостей та 

розширення індивідуальних можливостей фахівця шляхом формування 

системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу.  

Гончарук (2008), розглядаючи управління керівним персоналом у сфері 

державної служби України, зазначає, що «проблеми управління керівним 

персоналом у сфері державної служби України пов’язані з відсутністю 

чіткого розподілу політичних і адміністративних посад, відкритого 

конкурсного відбору державних службовців найвищої ланки, управління 

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

критеріїв оцінювання та стимулювання, нормативного регулювання вимог 

професійної етики керівних кадрів».   
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Саме поняття «управління керівним персоналом у сфері державної 

служби» Гончарук (2008) досліджує в контексті більш ширшого поняття – 

«управління персоналом державної служби», яке еволюціонує в своєму 

розвитку, «а його становлення відбувається в міру розвитку школи наукового 

управління, науки «державне управління» та з набуттям державною службою 

професійного досвіду». 

Поняття «управління керівним персоналом» науковець (Гончарук, 200) 

трактує «як цілеспрямований, регулюючий вплив, що реалізується у 

взаємозв’язках між суб’єктом і об’єктом і здійснюється безпосередньо 

суб’єктом державного управління. При цьому слід ураховувати те, що 

керівник у сфері державної служби може бути як суб’єктом, так і об’єктом 

державного управління».  

Втім, управління керівним персоналом, на думку Гончарук (2008), має 

такі рівні: кваліфікації; професіоналізму й компетентності; створення 

системи оцінки, мотивації, стимулювання; інших необхідних умов для 

ефективної, результативної і якісної роботи керівників.  

Науковцем (Гончарук, 2008) виокремлюються такі принципи роботи з 

керівним персоналом:  

– загальні принципи: науковість; комплексність; системність; 

професіоналізм; ефективність; перспективність; ієрархічність; плановість; 

– специфічні принципи: добір і розстановка кадрів; ротація керівних 

кадрів; винагорода (стимулювання, мотивація); формування й підготовка 

резерву керівних кадрів; наступність; конкурентність; виховання; оцінка 

керівного персоналу. 

Момот (2008) досліджує особливості процесу управління персоналом в 

органах Державної податкової адміністрації. Але у дослідженні 

застосовуються основні складові управління персоналом, які визначено в 

характеристиці попередніх досліджень цього підрозділу, зокрема – акценти 

робляться на таких особливостях (Момот, 2008): 

– управління персоналом в органах та підрозділах Державної 
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податкової адміністрації України;  

– порядку та процедури відбору персоналу для роботи в органах та 

підрозділах Державної податкової адміністрації; 

– організації системи професійного навчання працівників Державної 

податкової адміністрації; 

– процесі управління кар’єрним зростанням працівників Державної 

податкової адміністрації.  

Момот (2008) управління персоналом у такому контексті досліджує з 

декількох позицій, які не порушувалися у дослідженнях попередніх років, а 

саме: 

– зовнішнє управління (управління персоналом державою через 

регуляторні правові документи); 

– внутрішнє управління, тобто те, яке відбувається в самій системі 

суб’єкта державного управління, де визначаються суб’єкти управління 

персоналом (керівники та кадрові апарати, які розглядаються також як 

елементи системи, що становлять підсистему системи суб’єкту державного 

управління)  та об’єкти управління персоналом (працівники).  

Для суб’єктів внутрішнього управління, на думку Момот (2008), 

головним критерієм є: 

– наявність певної компетентності; 

– рівня владних повноважень;  

– владного впливу на вирішення виробничих завдань та досягнення 

поставлених цілей;  

– наявності присвоєних спеціальних звань за результатами атестування 

працівників.  

Момот (2008) визначає блоки управління персоналом в окремому 

суб’єкті державного управління, зокрема в Державній податковій 

адміністрації:  

– організаційний: формування персоналу; прогнозування структури; 

визначення потреб; залучення, підбор, відбір та розміщенні персоналу; 
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формування банку даних з питань рівня кваліфікації, персональних умінь, 

бажань, результатів оцінки праці, підвищення кваліфікації, плинності кадрів.  

– функціональний: професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення 

працівників (управління кар’єрою); створення постійного складу персоналу 

та робочих місць; покращення морально-психологічного клімату в колективі. 

Окремими складовими управління персоналом є (Момот, 2008): 

– професійна орієнтація (як діяльність, спрямована на вибір професій у 

конкретній сфері); 

- кадрове планування (забезпечення персоналом відповідної 

кваліфікації, активної участі працівник в кар’єрному зростанні); 

– набір персоналу (залучення працівників певної кваліфікації, кількості 

для досягнення цілей кадрової політики); 

– відбір персоналу (процес вивчення психологічних і професійних 

якостей працівників задля з’ясування їх відповідності певній посаді на 

підставі наявних у них кваліфікації, спеціальності, особистих якостей, 

здібностей, характеру та інтересів організації.  

Момот (2008) управління персоналом тлумачить як: 

– «постійний процес вирішення проблем комплектування органів та 

підрозділів державної податкової адміністрації України працівниками 

відповідної кваліфікації та кількості, що вимагає виконання певних завдань із 

професійної орієнтації, планування персоналу, опису посади, набору та 

відбору»; 

– «системну, планомірно організовану і цілеспрямовану діяльність як 

керівного (начальницького) складу, так і працівників кадрових підрозділів 

щодо розробки концепції та стратегій кадрової політики, створення 

сприятливих умов для нормального розвитку й використання потенціалу 

працівників податкової служби». 

Панченко (2008) в контексті управління персоналом розглядає питання 

контролінгу формування та використання людських ресурсів, акценти 

робляться на функціональному значенні контролінгу для процесів 



62 

формування та використання людських ресурсів та на розгляді контролінгу 

як спеціальної координуючої системи управління. Саме поняття «контролінг 

формування та використання людських ресурсів» тлумачиться в аспекті 

системи планування, координації, аналізу та інформаційного забезпечення 

процесів формування та використання людських ресурсів. 

У контексті координуючої системи управління, Панченко (2008) 

класифікує такі основні функції контролінгу:  

– координуюча (центральна функція контролінгу, що охоплює 

координацію та внутрішнє середовище підсистем системи управління);  

– сервісна (підтримка керівництва при прийнятті рішень);  

– інформаційна (організація належного інформаційного забезпечення);  

– аналітична (пошук змін у зовнішньому та внутрішньому середовищах 

для забезпечення адекватного реагування);  

– основоположна (координація постанови та досягнення оперативних і 

стратегічних цілей). 

Балух (2009), досліджуючи управління державною службою, визначає 

цілі державної служби, які відображають зміст управління персоналом на 

державній службі, зокрема: 

– забезпечення єдиної державної кадрової політики;  

– підвищення професіоналізму та компетентності державних 

службовців;  

– підготовка державних службовців, здатних захищати права та 

свободи громадян, брати на себе відповідальність і проявляти ініціативність і 

творчість у виконанні посадових обов’язків. 

Балух (2009) характеризує статус та види кадрових служб як органів 

управління персоналом державної служби, їхнє правове регулювання. Він 

виокремлює, у контексті суб’єктів управління державної служби, органи 

управління персоналом державної служби, до яких відносить органи 

управління державною службою, місцеві органи центральних органів 

виконавчої влади, територіальні відділення Головдержслужби, кадрові 
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служби. Кадрову службу науковець розглядає, як один із органів 

забезпечення управління державною службою, яка належить до органів, що 

здійснюють організацію функціонування державної служби, та має певні 

завдання, зокрема (Балух, 2009): 

– реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань 

кадрової роботи; 

– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового 

менеджменту;   

– задоволення потреб у кваліфікованих кадрах та їх ефективне  

використання;  

– прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 

службової кар`єри, забезпечення їх безперервного навчання;  

– документальне оформлення проходження державної служби та 

трудових відносин. 

Ковалевська (2009) обґрунтовує, що об’єктом і суб’єктом управління є 

людські ресурси, встановлює відмінності управління персоналом і 

управління людськими ресурсами.  

Візіров (2009) розглядає кар’єру державного службовця, як одну з 

центральних проблем управління людськими ресурсами у сфері державного 

управління. 

Гайдученко (2010) висвітлює політику оцінювання персоналу 

державної служби з позицій забезпечення прогнозованого, результативного 

управління персоналом і тісного зв’язку оцінювання персоналу з 

проходженням ним державної служби, а також – пропонує інноваційну 

технологію оцінювання державних службовців, розроблену на основі 

наскрізного, комплексного підходу до оцінювання, який охоплює всі основні 

етапи управління персоналом і передбачає обов’язкове використання 

результатів оцінювання. 

На думку Гайдученко (2010 ), «імператив сучасної доктрини 

управління персоналом державної служби відображає сформульоване у ході 
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дослідження узагальнене і доповнене визначення терміну «управління 

персоналом державної служби». Воно сформульоване як цілеспрямована 

діяльність керівників органу державної влади і служби управління 

персоналом з формування та розвитку колективу державних службовців, а 

також із забезпечення соціально значущих результатів його діяльності 

завдяки виявленню і реалізації особистісних здібностей і якостей, 

професійного потенціалу і мотиваційних установок кожного державного 

службовця. Таке визначення, на думку автора, відображує орієнтовану на 

особистість державного службовця вітчизняну політику управління 

персоналом державної служби і ключову роль оцінювання її персоналу». 

Гайдученко (2010) надає визначення управління персоналом державної 

служби як цілеспрямованої діяльності «керівників органу державної влади і 

служби управління персоналом з формування та розвитку колективу 

державних службовців, а також із забезпечення соціально значущих 

результатів його діяльності завдяки виявленню та реалізації особистісних 

здібностей і якостей, професійного потенціалу та мотиваційних установок 

кожного державного службовця. При цьому, на відміну від існуючих 

визначень цього терміна, наголос робиться на вирішальному значенні дієвого 

оцінювання персоналу, яке сприяє повній реалізації його професійних 

можливостей».  

Рачинський (2011), досліджуючи стратегічне управління персоналом 

органів державної влади, передбачає «розробку сучасних принципів, правил, 

процедур стратегічного управління персоналом в органах державної влади, 

яке має базуватися на з’ясуванні мотивації діяльності персоналу, оцінці її 

результативності, здатності адаптуватися до нових умов у період кризи» . 

Рачинський (2011) визначає теоретико-методологічні основи 

становлення стратегічного управління в системі державного управління, а 

саме: 

– концепція стратегічної адаптації організації; 

– концепції розуміння стратегічних засад управління персоналом 
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(економічна, органічна та гуманістична концепції); 

– школа наукового управління;  

– адміністративна школа;  

– школа психології і людських відносин;  

– школа науки управління (кількісна)); 

– філософська концепція становлення стратегічного управління 

персоналом; 

– організаційно-управлінська концепція становлення стратегічного 

управління персоналом. 

Науковець (Рачинський, 2011) акцентує увагу на ролі служб управління 

персоналом у здійсненні стратегічного управління, які є частиною 

організаційної культури на різних етапах розвитку органу державної влади, 

та мають відповідні функції, зокрема: пошук, залучення, відбір персоналу; 

навчання персоналу; розвиток персоналу; оцінка персоналу; атестація 

персоналу. 

Виокремлюються основні напрями здійснення аудиту персоналу 

(Рачинський, 2011): 

– аудит кадрового потенціалу;  

– аудит функцій системи управління персоналом;  

– аудит організаційної структури та функціонального поділу праці в 

системі управління персоналом;  

– аудит ефективності управління персоналом.  

Рівнями аудиту персоналу в органах державної влади є (Рачинський, 

2011): 

– рівень вищого керівництва;  

– рівень служби управління персоналом;  

– рівень лінійного керівництва. 

Забезпечення цих рівнів аудиту науковець Рачинський (2011) 

розмежовує на: 

– організаційно-правове забезпечення аудиту персоналу;  
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– нормативно-методологічне забезпечення аудиту персоналу; 

– інформаційне забезпечення аудиту персоналу. 

Рівні аудиту персоналу дослідник Рачинський (2011) характеризує, як 

один із видів технології стратегічного управління, та поділяє їх на 

внутрішній і зовнішній. 

Також дослідником визначаються складові структури реалізації 

лізингових технологій стратегічного управління персоналом в органах 

державної влади (Рачинський, 2011): 

– лізинг персоналу;  

– виведення персоналу за штат;  

– добір тимчасового персоналу.  

Рачинський (2011) пропонує авторський розроблений механізми 

реалізації лізингових технологій стратегічного управління персоналом в 

органах державної влади, який складається з:  

– аустаффінгу (виведення із штату органу державної влади персоналу, 

який працює в організації, шляхом надання йому іншого статусу (радник, 

експерт);  

– аутсорсингу (забезпечує добір тимчасового персоналу, спрямований 

на реалізацію однієї із функціональних цілей розвитку державно-

управлінської структури, а саме задоволення її потреби в «гнучкій робочі 

силі» із наданням працівникам неповного робочого дня або 

короткотермінового періоду діяльності). 

Жиденко (2019) розглядає управління професійним розвитком як 

складову управління персоналом та виокремлює основні принципи 

«стратегічності управління професійним розвитком персоналу органів 

державної влади», а саме: довгостроковості; реалізації; гнучкості; 

організованості; результативності; комплексності; контролю. 

Тарасов (2019), розглядаючи кадровий аудит як елемент системи 

управління персоналом, пропонує комплексну систему кадрового аудиту, де 

поєднується оцінювання з забезпеченням «одночасного розвитку кадрового 
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потенціалу» та виділяє такі напрямки кадрового аудита: фінансова 

компетентність персоналу; професійна компетентність; командна 

компетентність та ефективність системи управління персоналом. 

У державному управлінні Тарасов (2019) вирізняє можливості аналізу 

кадрового потенціалу в контексті виконання певних функцій персоналом, що 

стосується: 

– ефективного процесу планування потреб в персоналі; 

– бюджетування щодо персоналу; 

– проведення оцінювання персоналу з позицій їх економічної цінності; 

– розподіл ресурсів на розвиток персоналу; 

– планування бюджету на програми підготовки працівників; 

– визначення очікуваного рівня віддачі від інвестицій у їх підготовку; 

– формування та вибір кадрової політики; 

– оцінювання плюсів та мінусів набору фахівців ззовні та просування 

своїх працівників усередині організації; 

– оцінювання індивідуального внеску кожного працівника в загальний 

результат роботи.  

Проведений аналіз наукових досліджень в сфері державного 

управління та публічного управління дозволив автору цього дисертаційного 

дослідження зробити періодизацію проблематики досліджень щодо 

управління персоналом в системі державної служби: 

2004 р. – визначається роль керівника у всіх процесах циклу управління 

та виділення наукових підходів до їх дослідження: соціологічний; елітарний; 

психологічний; функціональний; технологічний; соціоінженерний; 

конфліктологічний; конкурентний; парціальний; рефлексивно-ціннісний; 

аксіологічний; інноваційний; 

2005 р. – розглядається корпоративна культура як основа кращого 

розуміння керівниками причин і мотивів поведінки працівників, що є 

основою для підвищення ефективності управління персоналом; 

2007 р. – розробляються оригінальні авторські методики на основі 
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соціокультурного підходу для ефективного процесу управління персоналом 

для окремих суб’єктів державного управління; обґрунтовується необхідність 

переходу від управління персоналом до управління людськими ресурсами у 

сфері державного управління з врахуванням процесів удосконалення 

управлінських відносин; доводиться важливість формулювання теоретико-

методологічних засад управління персоналом певного суб’єкта державного 

управління задля вирішення методологічних, науково-теоретичних і 

методичними проблем самого процесу управління; наголошується на 

впливовості якості кадрового потенціалу на якість процесу управління 

персоналом органів виконавчої влади; акцентується увага на розвитку 

функцій, системи, структури, технологій суб’єкта державного управління в 

умовах реструктуризації державних органів, яка здійснюється в рамках 

адміністративної реформи; демонструється важливість забезпечення 

розвитку професійно-етичних якостей та розширення індивідуальних 

можливостей фахівця шляхом формування системи підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу; 

2008 р. – доводиться, що становлення поняття «управління персоналом 

державної служби» відбувається відповідно до еволюції школи наукового 

управління, науки «державне управління» та професійного досвіду державної 

служби; досліджуються особливості процесу управління персоналом в 

окремих суб’єктах державного управління; визначаються особливості 

управління персоналом в окремих суб’єктах державного управління; 

удосконалюються визначення поняття «управління персоналом»; 

розглядаються питання контролінгу формування та використання людських 

ресурсів в контексті управління персоналом; 

2009 р. – досліджується управління державною службою і 

визначаються цілі державної служби, які відображають зміст управління 

персоналом на державній службі; характеризується статус та види кадрових 

служб як органів управління персоналом державної служби, їхнє правове 

регулювання та завдання; обґрунтовуються, що об’єктом і суб’єктом 
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управління є людські ресурси, встановлюються відмінності управління 

персоналом і управління людськими ресурсами; розглядається кар’єра 

державного службовця як одна з центральних проблем управління 

людськими ресурсами у сфері державного управління; 

2010 р. – висвітлюється політика оцінювання персоналу державної 

служби з позицій забезпечення прогнозованого, результативного управління 

персоналом і тісного зв’язку оцінювання персоналу з проходженням ним 

державної служби; пропонується інноваційна технологія оцінювання 

державних службовців, розроблена на основі наскрізного, комплексного 

підходу до оцінювання, який охоплює всі основні етапи управління 

персоналом і передбачає обов’язкове використання результатів оцінювання;  

2011 р. – досліджується стратегічне управління персоналом органів 

державної влади; передбачається розробка сучасних принципів, правил, 

процедур стратегічного управління персоналом в органах державної влади, 

заснованої на з’ясуванні мотивації діяльності персоналу, оцінці її 

результативності, здатності адаптуватися до нових умов у період кризи; 

виокремлюються головні напрями здійснення аудиту персоналу; 

визначаються складові структури реалізації лізингових технологій 

стратегічного управління персоналом в органах державної влади; 

розробляються механізми реалізації лізингових технологій стратегічного 

управління персоналом в органах державної влади;  

2019 р. - розглядається управління професійним розвитком як складова 

управління персоналом та визначаються основні принципи; розглядається 

кадровий аудит як елемент системи управління персоналом; пропонується 

комплексна система кадрового аудиту, де поєднується оцінювання з 

забезпеченням одночасного розвитку кадрового потенціалу. 

На результати багатьох досліджень вплинув зарубіжний досвід 

управління персоналом державної служби, що висвітлено у наступному 

підрозділі.  



70 

1.3. Зарубіжні моделі державної служби як основа формування 

методології управління персоналом 

 

Зарубіжний досвід управління персоналом державної служби 

сформувався відповідно до моделей публічного управління та моделей 

державної служби. Дослідження зарубіжного досвіду проведено на підставі 

існуючих публікацій і автором даного дисертаційного дослідження 

узагальнено.  

Як зазначає Хорошенюк (2014), у досвіді країн світу є багато спільних 

та відмінних рис, які можна згрупувати за кількома взаємопов’язаними 

складовими або компонентами, що формуватимуть модель публічної служби: 

– інституційна – система інституцій публічної служби; 

– правова, що формує нормативно-правові підвалини функціонування 

системи публічної служби в цілому та окремих її компонентів; 

– ресурсна, яка містить усі ресурси, необхідні для життєдіяльності 

системи публічної служби, сюди віднесено і матеріально-технічні, і кадрові, і 

інформаційні, і фінансові ресурси тощо; 

– організаційно-технологічна складова, до якої можна віднести 

механізми, інструменти та технології, що забезпечують функціонування 

системи публічної служби; 

– культурно-ціннісна складова, яка складається із неформальних 

інститутів, морально-етичних компонентів, ціннісних основ та культурних 

стандартів організації публічної служби. 

Denhardt and Denhardt (2000) обґрунтували комплекс із семи принципів 

нової державної служби (New Public Service).  

1. Служити, а не керувати.  

2. Задовольняти потреби суспільства.  

3. Думати стратегічно, управляти демократично.  

4. Спільно служити всім громадянам, а не окремим з них.  

5. Бути підзвітними суспільству.  
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6. Вважати цінністю людину, а не продуктивність діяльності.  

7. Значення суспільства та публічної служби вище підприємництва.  

Елементи нової публічної служби здобули широке поширення майже в 

усіх країнах світу, так, наявність центрів надання адміністративних послуг, 

проведення консультувань з громадськістю, складання профілів професійної 

компетентності, застосування різноманітних елементів управління 

персоналом, притаманних бізнесу – є елементами, притаманними публічній 

службі України. 

У зарубіжній практиці (Scottish Government, 2011) виокремлюють 

постмодерну модель публічної служби, яку розглядають як новітній етап 

розвитку моделі нової публічної служби, яка почала формуватись з 90-х років 

ХХ ст. Ключові акценти зміщуються на особливості кадрового забезпечення, 

розвиток людських ресурсів на публічній службі як основу підвищення 

ефективності публічної служби. Специфічними рисами моделі є ціннісна 

основа, гуманізм, організаційний клімат та організаційний розвиток, 

відкритість, мережевість та комунікабельність. Сутністю зазначеної моделі є 

поліпшення організаційного клімату та можливості самореалізації 

публічного службовця. Першочерговими є не лише мотиваційні чинники, а й 

емоційно-вольові, що надає змогу вести мову про профілактику 

професійного вигорання, розвантаження, зменшення стресових навантажень 

(особливо – для публічних службовців, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням громадян) тощо. Прибічники зазначеної моделі зазначають,  

що в сучасному глобалізованому світі публічне управління має ґрунтуватися 

на щирому і відкритому діалозі між усіма сторонами, у тому числі – 

громадян з публічними службовцями. До країн, які успішно апробують 

зазначену модель, відносять Сінгапур, у системі публічної служби якого 

наявні заохочення за інноваційність, генерування ідей, креативність, 

перманентні практики психологічного розвантаження тощо.  

Також виокремлюють партнерську модель публічної служби, яка 

використовується у Шотландії (Scottish Government, 2011). Ключовим тут є 
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партнерство уряду, місцевого самоврядування та громади задля вирішення 

сусіпльнозначущих проблем та питань, орієнтованих на результат.  

Прокопенко та Шабатіна (2009) досліджуючи публічну службу в 

країнах ЄС, характеризують низку моделей публічної служби та особливості 

моделей управління персоналом на державній службі. Перш за все, 

виділяють 3 основні моделі: 

– кар’єрна (Франція, Німеччина, Данія та Іспанія, Болгарія, Кіпр, 

Румунія, Словаччина, Словенія); 

– посадова (Нідерланди, Швеція, Естонія); 

– змішана, яка поєднує елементи попередніх двох (Італія, Велика 

Британія, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Угорщина, Чехія). 

Прокопенко та Шабатіна (2009) зазначають, що кар’єрній моделі 

притаманна опора на принцип специфічності публічної адміністрації, це 

вимагає від державних службовців: 

– низки компетенцій; 

– професійних якостей; 

– особистісних якостей, що залежать від специфіки діяльності на 

публічній службі; 

– просування по службі шляхом конкурсного відбору та з опорою на 

професійні якості; 

– використання таких інструментів для просування по службі, як 

проведення іспитів та конкурсних процедур. 

Вважається, що кар’єрне зростання залежить від горизонтальних та 

вертикальних поділів, які притаманні публічній адміністрації. У різних 

державах є певні особливості, так, у Франції існують три категорії публічних 

службовців (Прокопенко та Шабатіна, 2009): 

– категорія А, до якої віднесено публічних службовців керівного 

складу. Зайняття посад зазначеної категорії потребує від кандидата 

дотримання такої вимоги, як наявність рівня вищої освіти, що відповідає 

ліценціату (диплом про успішне завершення трирічного курсу навчання в 



73 

університеті). 

– категорія В, посади якої передбачають функції забезпечення 

виконання рішень, до кандидатів цієї категорії застосовуються такі вимоги, 

як наявність освітнього рівня бакалавра (у Франції рівень бакалавра означає 

успішне завершення повної середньої освіти і є першим ученим званням); 

– категорія С ж потребує лише рівня неповної середньої освіти.  

Категорія А становить близько 20 % чиновників системи публічної 

служби Франції, до категорії В належить близько 40 %.  

Німецька модель (Прокопенко та Шабатіна, 2009) відрізняється низкою 

відмінностей, які стосуються підготовки публічних службовців та організації 

відбору, який у Німеччині є «поетапним відбором», оскільки складається з 

двох державних іспитів, до яких допускаються особи, що пройшли 

теоретичну підготовку та стажування у федеральних або земельних органах 

управління. 

Так, можна зробити висновок, що до кар’єрної моделі відносяться 

країни, в основі систем публічної служби яких лежить просування по службі 

відповідно до професійних здобутків (вищезгадані меритократичні 

принципи) та прозорий конкурсний відбір, який теж ґрунтується на 

професійних якостях. Разом з тим, кожна країна реалізує принципи моделі з 

урахуванням власної специфіки. 

Для посадової моделі дослідники (Прокопенко та Шабатіна, 2009) 

визначають наступні специфічні риси: 

– трудові відносини на публічній службі (на основі контракту); 

– призначення на всі можливі посади відбувається без попередньої 

цільової підготовки; 

– визнається професійний досвід, набутий у приватному секторі; 

– відсутність законодавчо встановлених систем кар’єрного зростання та 

спеціальної пенсійної системи. 

Прокопенко та Шабатіна (2009) відзначають, що прикладом такої 

системи може бути публічна служба Нідерландів, яка організована за 



74 

класифікацією посад згідно з усталеною шкалою оплати, що має 18 рівнів, 

об’єднаних у 7 категорій. Вимоги до зайняття посад на певні категорії 

відображає різноманітні загальні та спеціальні освітні рівні. Зайняття посади 

певного рівня, вислуга років на цій посаді не дає службовцеві права 

кар’єрного зростання, адже відсутній сам механізм кар’єрного просування, 

разом з тим, наявний механізм підвищення посадового окладу за вислугу 

років, що відображено у статутних документах.  

Для змішаної моделі характерним є існування усередині кадрової 

системи певного переліку посад зі своїм специфічним режимом організації 

кар’єри та доступу до публічної служби. Прикладом такої системи публічної 

служби є Велика Британія, де при загальному порядку конкурсного відбору 

(що притаманно кар’єрній моделі), наявні посади, на які відбувається 

призначення без конкурсу (а зазначена особливість притаманна уже 

посадовій моделі), здебільшого, це – «посади, на які призначення 

проводяться безпосередньо Короною», а саме – посади вищих 

держслужбовців центральних органів влади (Прокопенко та Шабатіна, 2009) 

Інша група вітчизняних дослідників (Серьогін ред., 2018), досліджуючи 

досвід країн, які варто запозичувати, а також той, що уже впроваджується в 

Україні, досить часто пропонують для розгляду та упровадження досвід 

Польщі, що обумовлено спорідненістю вихідних умов та успішністю наявних 

здобутків у країни-сусіда. Аналізуючи управління персоналом на публічній 

службі, тут варто звернути увагу на кілька важливих аспектів:  

– вступ на публічну службу відбувається на підставі конкурсу, при 

цьому, обов’язковою умовою є складання єдиного іспиту, виняток становлять 

лиш випускники Крайової (Національної) школи публічної адміністрації; 

– служба в органах місцевого самоврядування є специфічним видом 

публічної служби, відмінним від державної служби, її проходження 

опікуються окремі інституції, регламентування встановлено окремими 

актами; 

– наявна прозора система оплати праці з чіткою та зрозумілою шкалою 



75 

надбавок та премій, встановлення винагород є прозорим; 

– проводиться щорічне оцінювання діяльності публічного службовця, 

порядок проходження чітко регламентовано, відповідальним за нього є 

керівник відповідного органу (структурного підрозділу), а за підсумками 

такого оцінювання служба з управління персоналом спільно з працівником 

складають Індивідуальну програму розвитку на календарний рік; 

– окремим видом стимулів на публічній службі є можливість 

постійного підвищення кваліфікації за бюджетні кошти: види планових 

навчань включаються до Індивідуальної програми розвитку працівника, він 

має змогу у робочий час проходити навчання; 

– перед введенням суттєвих змін у частині практичного здійснення 

управлінської діяльності (наприклад, переходу на електронний 

документообіг або надання послуг онлайн) чи впровадження новел 

законодавства, які суттєво вплинуть на функціонування органу, обов’язковим 

є проходження підвищення кваліфікації, тобто, підготовка до діяльності у 

нових умовах; 

– важливим елементом у підвищенні професійної кваліфікації 

персоналу публічної служби є наявність та продуктивне функціонування 

Національної школи публічної адміністрації, яка здійснює підготовку 

керівних кадрів як за довгостроковою (1,5 річною), так і за 

короткостроковими програмами, до речі, навчання у зазначеному закладі 

відбувається із використанням інтерактивних методів та технологій, 

залученням експертів-практиків, а також – закордонних експертів та відомих 

науковців. 

Українські науковці (Серьогін ред., 2018) особливістю польського 

управління персоналом на публічній службі вважають успішне 

функціонування відповідної системи, функціями якої є:  

– встановлення стандартів управління персоналом на публічній службі 

та побудова основних принципів щодо дотримання законодавства про 

публічну службу; 
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– створення та реалізація єдиної стратегії управління персоналом на 

публічній службі; 

– забезпечення співробітництва у сфері публічної служби на 

міжнародному рівні; 

– забезпечення умов для поширення інформації про вакантні посади; 

– поширення інформації про діяльність публічної служби; 

– планування, організація та контроль щодо процесу навчання та 

проходження підвищення кваліфікації кадрів державної служби (практика 

реалізації Індивідуальних програм розвитку публічних службовців); 

– керування процесом управління персоналом державної служби; 

– забезпечення дотримання законодавства про державну службу тощо. 

Визначаючи країни, досвід яких міг би слугувати основою для 

впровадження в Україні, розглянемо кілька країн, елементи досвіду яких 

можуть бути використані на вітчизняних теренах. 

Виокремлюються такі важливі аспекти трансформації публічної 

служби (Серьогін ред., 2018): 

– наявність компактного центру розробки стратегії;  

– професійна публічна служба, яка володіє спеціальними навичками;  

– відкритість публічної служби для суспільства, приватного та 

некомерційного секторів; 

– досить швидке просування кар’єрними «сходинками» всередині 

служби;  

– відміна довічного перебування на вищих посадах.  

Ключовою ланкою в управлінні персоналом публічної служби 

Великобританії є Комісія з цивільної служби (Civil Service Commission), як 

зазначають Ковбасюк, Ващенко, Сурмін та ін. (Ковбасюк ред., 2013c). 

Зазначений орган у контексті реформ зазнав кардинальної видозміни. Так, до 

середини 90-х років Комісія була виключно класичним відомством з 

кадрових питань, однак, саме на прикладі її можна прослідкувати 

кардинальну зміну, адже нині їх призначають на термін 5 років, право 
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призначення – у королеви, а підставами до призначення є низка професійних 

компетентностей, серед яких: професіоналізм та досвід, однак найчастіше не 

публічної служби, а роботи у суміжних двох секторах. До їх повноважень 

віднесено контроль призначень на публічній службі і дотримання, при цьому, 

стандартів. Основними цінностями у їх діяльності є чесність, порядність, 

об’єктивність, неупередженість і відбір на основі досягнень і достоїнств. 

Дослідники відзначають (Ковбасюк ред., 2013c), що допоміжною 

інституцією у доборі кадрів є Агентство з оцінювання та відбору кандидатів 

на державну службу, а найм на інші посади, за винятком вищих, здійснюють 

кадрові служби установ. До функцій Комісії ж віднесено моніторинг за їх 

діяльністю. Функції усіх інституцій, а також – особливості вступу на 

публічну службу, чітко регламентовано Кодексом найму службовців.  

Визначальними векторами реформування системи публічної служби та 

управління персоналом стали (Серьогін ред., 2018): 

– стратегічне планування (приведення кадрової політики у 

відповідність до цілей діяльності державного органу);  

– лідерство й управління знаннями (розроблення заходів щодо 

підвищення ефективності керівництва, механізмів заміщення лідерів і 

розвиток систем професійного навчання); 

– управління за результатами (упровадження оплати за результатами й 

інших механізмів, що заохочують ефективне виконання посадових 

обов’язків);  

– управління талантами (залучення й утримання на державній службі 

кваліфікованих фахівців);  

– підзвітність (створення інструментів моніторингу реформ і 

оцінювання результатів). 

У процесі реформування було запропоновано багато інноваційних 

інструментів і механізмів, як надають змогу збільшити ефективність кадрової 

політики (Верхогляд, Романовська та Романовський, 2010). Так, Службою 

управління персоналом (відповідальним за питання публічної служби 
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органом) спільно з іншими державними органами було підготовлено 

рекомендації (гід, путівник) з кадрової реформи та створено відповідний 

інтернет-сайт, де було розміщено посібники, методичні рекомендації, 

корисні посилання та інші ресурси з управління кадрами на публічній службі. 

Досить актуальним є також і досвід Німеччини, як зазначають 

Серьогін, Липовська, Бородін та ін. (Серьогін ред., 2018), адже рівень якості 

німецької бюрократії є досить високим. Рівень престижу публічної служби є 

також досить високим, а це, у свою чергу, актуалізує вивчення досвіду 

країни. Реформа публічної служби тут була спрямована на: 

– розширення сфери дії контрактних механізмів; 

– переорієнтацію державних органів на «клієнтоорієнтовані» відносини 

з громадянами; 

– адміністративну децентралізацію; 

– дивергенцію статусу публічних службовців; 

– підвищення увага до адміністративної моралі й культури. 

Важливим питанням, що було вирішено у процесі реформування 

управління персоналом на публічній службі, було питання належної оплати 

праці публічних службовців, при цьому, стимулювання оплати праці 

прямопропорційно залежить від її ефективності (Серьогін ред., 2018). 

Ще однією віхою реформ, на думку Серьогіна, Липовської, Бородіна та 

ін. (Серьогін ред., 2018), є втілення в життя програми «Сучасна держава – 

Сучасна адміністрація» (Modern State – Modern Administration), яка 

спрямована на модернізацію публічного управління та політичних інститутів, 

розширення взаємодії з громадянами, бізнесом, а також боротьба з 

забюрократизованістю.  

Важливо, що у Німеччині наявні меритократичні принципи та елементи 

кар’єрної моделі публічної служби. Так, просування по службі можливе лише 

за умови успішного проходження нижніх ланок публічної служби, тобто, 

йдеться про побудову кар’єри, а також – про пряму залежність побудови 

успішної кар’єри від ефективності виконання поставлених перед службовцем 
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завдань. У Німеччині наявні системи класів, рангів, розрядів посад 

державних службовців.  

У процесі реформування заснована відповідальна за управлінням 

розвитком людськими ресурсами на публічній службі інституція – 

Федеральне відомство цивільної служби, повноваженням якого є подальше 

удосконалення механізмів професійного відбору публічних службовців, а 

основний акцент у реформах сфери публічної служби зміщується з 

федерального на рівень земель та на службу у органах місцевого 

самоврядування. Із урахуванням децентралізаційних процесів відбулося 

суттєве скорочення чисельності публічних службовців на федеральному 

рівні, що також може бути прикладом для України. 

Актуальним для можливості імплементування в український простір 

також є досвід Канади, публічна служба якої ґрунтується на нейтральній та 

побудованій на кар’єрній моделі традиції. Характерною особливістю системи 

публічної служби цієї країни є її «ціннісно-орієнтований» характер, який 

будується на таких цінностях (Носик, 2018): 

– демократичних (лояльність та прихильність суспільному інтересу);  

– професійних (нейтральність, принцип меритократії, командний дух та 

інноваційність);  

– етичних (чесність, порядність);  

– універсальних (повага до людей, гуманність). 

Вступ на публічну службу регламентовано Законом про зайнятість у 

держслужбі, а сама система побудована на принципах меритократії. Також 

тут наявна шкала вимірів та оцінок публічних службовців, яка активно 

удосконалюється. Одним із варіантів досліджень у Канаді є проведення 

соціологічних досліджень щодо стану розвитку публічної служби як з 

позицій внутрішніх організаційно-управлінських процесів, так і з позицій 

споживачів послуг. Характеристики публічної служби в країні систематично 

покращуються в частині кар’єрного просування людей, професійної 

підготовки та перепідготовки, забезпечення безбар’єрного доступу до 
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публічної служби та гендерної рівності тощо.  

Щодо системи стимулів та специфіки управління персоналом, то варто 

відзначити такі елементи як: 

– прозора система оплати праці; 

– перманентний процес навчання та підвищення кваліфікації; 

– стимулювання службовців, які демонструють високу 

результативність; 

– корекція діяльності службовців, які не справляються з поставленими 

завданнями, та вивільненням службовців, чия діяльність є незадовільною; 

– соціальна та правова захищеність;  

– обов’язковість конкурсного відбору. 

Фактично, зазначені особливості притаманні й іншим країнам, однак 

важливим тут є реальна дієвість, а не лише декларативність зазначених дій. 

Для України досить актуальним також є досвід Грузії, за досить 

короткий термін тут було проведено значну реформу публічної служби та 

управління персоналом на ній. Так, у системі публічної служби Грузії діє 

система конкурсного добору на посади публічної служби, вступ на них 

відбувається на підставі відкритого конкурсу. Сформовано систему категорій 

посад та відповідних рангів, відповідно, для кожної категорії посад 

визначено кваліфікаційні вимоги для вступу (відповідність яким є 

необхідною умовою для участі в конкурсі на зайняття відповідної посади). 

Важливим елементом системи управління персоналом на публічній 

службі Грузії є впровадження оцінювання діяльності публічного службовця, 

що чітко регламентовано нормативно-правовими актами. Таке оцінювання 

проводиться безпосередньо керівником органу раз на рік. Також обов’язковій 

оцінці піддається діяльність публічних службовців, котрі працюють із 

випробувальним терміном. За вимоги можливою при оцінці є також участь 

профільного спеціаліста. Оцінювання здійснюється за чотирибальною 

шкалою. Результати відповідного оцінювання є обов’язковим до 

оприлюднення в єдиній електронній системі управління людськими 
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ресурсами на публічній службі. Важливо, що за результатами оцінювання 

визначаються перспективні напрями подальшого розвитку публічного 

службовця, що потім враховується при фінансуванні навчання та участі в 

освітніх заходах. У Грузії відсутнє складання документу типу індивідуальної 

програми розвитку. Потребу у навчанні та професійному розвитку службовця 

повинна визначати сама кадрова служба органу влади, окрім цього, 

службовець може самостійно ініціювати направлення на навчання. 

Інформація про потребу у навчанні та результати також публікуються у 

електронній системі. Бюро державної служби (відповідальний за питання 

публічної служби орган Грузії) також може організовувати та проводити 

навчання з питань етики, новел законодавства про публічну службу, 

врегулювання конфлікту інтересів, питань управління людськими ресурсами 

та усіх процедур, пов’язаних з кадровими питаннями. 

У Грузії наявний та функціонує потужний резерв публічних 

службовців, до якого зараховуються як вивільнені публічні службовці, так і 

ті особи, які звільнилися задля навчання (Ващенко ред., 2017). Перебування у 

резерві дозволяється до двох років та надає право участі у закритих 

конкурсах на зайняття вакантних посад (Ващенко ред., 2017; Літра та 

Чхіквадзе, 2016; UPLAN, 2015).  

Отже, можна констатувати наявність чіткої кар’єрної системи, 

зважаючи на існуючі дві конкурсні процедури: відкриті (доступні для усіх) та 

закриті (потребують досвіду на посадах публічної служби на нижчих щаблях 

публічної служби). Також прослідковується меритократичний принцип 

функціонування публічної служби.  

Резюмуючи, зазначимо, що у різних країнах світу активно проводиться 

реформування у сфері публічної служби, що чітко корелюється із 

трансформацією служб управління персоналом та стосується управління 

людськими ресурсами. Попри наявні відмінності, є значна кількість спільних 

рис та закономірностей: 

– переростання відділів кадрів у самостійні функціональні підрозділи, 
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які наділені високим організаційним статусом та широкими повноваженнями 

щодо вирішення стратегічних завдань у сфері публічного управління; 

– служби управління персоналом розпочинають свою діяльність як 

штабні ланки із суто консультативними функціями, а відтак, у процесі 

розвитку їхнього кадрового потенціалу і все більш очевидного впливу на 

результати роботи, служби управління персоналом наділяються 

управлінськими повноваженнями та починають брати безпосередню участь в 

управлінні організацією; 

– зростає актуальність застосування принципу меритократії, як 

принципу прозорого відбору та призначення осіб на посади публічної служби 

на основі їхніх знань, професіоналізму та досвіду шляхом проведення 

конкурсів, атестацій та іспитів тощо; 

– зростання ролі клієнтоорієнтованості, переорієнтація на сервісну 

функцію та здатність бути чутливими до запитів громадян; 

– цифровізація та автоматизація усіх процесів, в тому числі – і в 

управлінні людськими ресурсами; 

– скорочення чисельності публічних службовців верхніх ланок, 

децентралізація як посад, так і системи управління персоналом; 

– зростання ролі нематеріальних стимулів, морального клімату, 

врахування особистісних якостей на публічній службі, зміщення акцентів в 

управління персоналом на особистісний та професійний розвиток тощо. 

Окрім того, що на вітчизняних теренах є можливість адаптувати 

зарубіжний досвід, важливою віхою є також те, що наявна значна підтримка 

від міжнародних організацій, реальною є участь у міжнародних програмах та 

проєктах. Так, сьогодні в Україні наявні реальні можливості для такої участі 

та здійснення відповідної діяльності.  

Тепер розглянемо, які інноваційні інструменти пропонується нам до 

вивчення та адаптації міжнародними установами та організаціями, а також – 

є реальними для впровадження у межах міжнародних проєктів. 

Ключовим, з позицій Європейської комісії (SIGMA, 2013), в управлінні 
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людськими ресурсами на публічній службі є розробка, реалізація та захист 

профільного закону або кодексу державної служби, який повинен 

ґрунтуватися на основах належного врядування. Під належним врядуванням 

в такому разі мається на увазі відповідність європейським стандартам, до 

яких віднесено (SIGMA, 2013): 

– ефективну структуру з чітким функціональним розподілом обов’язків 

та функціональних ролей; 

– наявність чіткої стратегії розвитку інституту публічної служби та 

прозорої політики у зазначеній сфері, а також їх практичну реалізацію; 

– функціонування чіткої та прозорої системи стимулів та нагород, що 

ґрунтуються на реальних заслугах та ефективності діяльності публічного 

службовця; 

– відокремленість політики від управління, тобто політична 

неупередженість. 

Важливим аспектом є переорієнтація на управління людськими 

ресурсами, що опирається на максимізацію реалізації потенціалу працівника, 

нарощування потенціалу публічної служби, укріплення ціннісної основи, 

стимулювання саморозвитку, сприйняття людського ресурсу як вагомого 

капіталу тощо. Також важливим елементом є те, що управління персоналом 

на публічній службі вбирає в себе риси, притаманні приватному сектору, в 

результаті чого окрім традиційних цінностей, таких, як: нейтралітет, 

справедливість, представництво, відповідальність, чесності та 

професіоналізму присутні також командна робота, інноваційність та якість. 

Для реалізації реформу у країнах ЄС та країнах-партнерах у сфері 

управління персоналом на публічній службі реалізуються такі проєкти: 

SIGMA, TAIEX, TWINNING та інші.  

Так, у рамках проєкту SIGMA (SIGMA, 2013), країни-кандидати на 

вступ до ЄС, потенційні кандидати та сусідні країни отримують технічну 

допомогу у створенні та реформуванні інститутів публічної служби, а також 

– адаптації адміністративно-правової бази до стандартів ЄС. Форми, у яких 
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надається допомога в рамках проєкту, такі (SIGMA, 2013): 

– здійснення аналізу запропонованих законопроєктів та програм; 

– організація навчання та обміну інформацією; 

– проведення аналізу адміністративних структур;  

– розробка та впровадження реформ адміністративної системи;  

– підготовка планів технічної допомоги.  

Методики оцінювання та рекомендації (стандарти) SIGMA (SIGMA, 

2013), спрямовані на усталення принципів доброго врядування у країнах, 

становлення сервісної держави та прозорої системи врядування. 

TAIEX є інструментом зовнішньої допомоги, яка надається 

Європейською Комісією задля обміну інформацією, що має на меті 

розбудову інституційної спроможності, необхідної для адаптації 

національного законодавства. Основне завдання ТАІЕХ – спрощення 

комунікації та обміну інформацією між країнами ЄС та євроорієнтованими 

сусідами. Основними характеристиками ТАІЕХ є: 

– концентрація на вирішенні наявних проблем у сфері публічної 

служби; 

– ініціативний характер; 

– мобільність. 

Ще одним актуальним інструментом є Twinning, функціонування якого 

за своєю суттю спрямоване на підвищення професіоналізму та обізнаності 

публічних службовців щодо специфіки європейського врядування задля 

поліпшення ними подальшої просвітницької роботи у суспільстві для переваг 

та особливостей європейської інтеграції. До сфери функціонального 

призначення Twinning відносять удосконалення у напрямах: 

– удосконалення адміністративного функціонування органів публічної 

влади,  

– перегляд та поліпшення організаційних структуру,  

– покращення людських ресурсів; 

– реалізація управлінського потенціалу. 
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Інструмент Twinning окреслює межі, що регулюють співпрацю між 

державним органом та країнами – членами ЄС, що разом розробляють та 

впроваджують проєкт. Особливістю такої співпраці є: безпосередній обмін 

специфічним досвідом у окремо взятій сфері державного регулювання задля 

подальшого впровадження норм та стандартів ЄС, обмін інноваційними 

практиками між державними органами країн – членів ЄС та їх партнерами, і, 

як наслідок, акумулювання кращих практик та напрацювання унікального 

національного досвіду.  

Відмінною рисою проєктів Twinning є те, що вони носять конкретний 

«точковий» характер, тобто орієнтовані на вирішення конкретної проблеми, 

передбачають досягнення конкретних результатів та передбачають 

персональну відповідальність керівників органів публічної влади – учасників 

проєкту за досягнення поставлених цілей. 

Ще однією програмою підтримки розвитку публічної служби (не лише, 

але в тому числі) є U-LEAD з Європою, ключовим спрямуванням якої є 

розширення прав та можливостей на місцевому рівні. Посилення підзвітності 

та стимулювання розвитку. Період реалізації був розрахований на 2016-2020 

роки, а компонентами є: 

– координація та посилення спроможностей як на вертикальному, так і 

горизонтальному рівнях по всій території України – починаючи з рівня 

громад до районного, обласного та центрального рівнів; 

– створення ефективних центрів надання адміністративних послуг. 

Акцент на новостворених громадах та роз’яснювальній роботі на 

загальнодержавному рівні. 

Також було реалізовано програму тренінгів «Інструменти співпраці 

Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку» 

Із метою посилення протидії корупції, зміцнення верховенства права, 

побудови в Україні стабільних та ефективних безпекових органів у грудні 

2014 р. була створена Консультативна місія ЄС у сфері реформування 

сектору цивільної безпеки (EUAM). 
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Також з Україною провадить активну співпрацю Європейська комісія 

за демократію через право (Венеціанська комісія), яка є загальновизнаним 

європейським та світовим консультативним юридичним органом, до якого 

Україна звертається для визначення відповідності проєктів законодавчих 

актів європейським стандартам та цінностям.  

За інформацією НАДС, за період з 2019 по 2020 роки Україна 

співпрацювала з європейськими інституціями у межах низки важливих 

проєктів, серед яких, окрім перелічених вище, є ще й ті, на яких коротко 

зупинимося далі. 

Так, проєкт «Підтримка комплексної реформи державного управління в 

Україні» (EU4PAR), що фінансується ЄС, спрямований на «підтримку 

побудови відповідального, ефективного та результативного державного 

управління в Україні шляхом надання допомоги уряду України в реалізації 

Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 рр., а 

також інших пов’язаних з цим політичних документів та планів їх реалізації 

відповідно до принципів публічного управління ОЕСР/SIGMA». Важливими 

компонентами реалізації проєкту є управління, координація, моніторинг, 

звітність, комунікація.  

У межах цього проєкту було проведено низку експертно-

консультативних та методичних заходів, на основі яких було розроблено 

низку проєктів нормативно-правових актів щодо класифікації посад та 

відповідно встановлення рівня оплати праці, здійснювалася експертиза 

нормативно-правових актів, проводилися тренінги та навчання, а також 

продовжено попередні практики вивчення досвіду європейських країн та 

пошуку адаптивних його аспектів для впровадження у вітчизняні практики. 

Універсальним інструментом для урядів зарубіжних країн, що надає 

змогу ефективно планувати, втілювати, оцінювати та комунікувати у процесі 

реформ на усіх рівнях багаторівневого врядування є Методика Управління, 

орієнтована на результат (анг. Results-Based Management) (далі – RBM). В 

Україні реалізується через ознайомлення публічних службовців із 
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методологією управління, орієнтованого на результат, для забезпечення 

розуміння єдиного стратегічного підходу до державного планування та 

досягнення стійких якісно-позитивних змін у діяльності державних 

інституцій та реформах в Україні в цілому (Зелинська, 2018).  

Розробка RBM надає змогу враховувати потреби та інтереси різних 

суспільних груп на всіх етапах розробки та реалізації державного управління 

у рамках визначення основного поняття гендерної рівності, методом GBA. 

Також, за минулий рік було реалізовано проєкт «Зміцнення управління 

державними ресурсами» за підтримки Світового банку. Зазначений проєкт у 

частині управління персоналом на публічній службі надав змогу впровадити 

інформаційну систему управління людськими ресурсами та нарахування 

заробітної плати в державних органах. 

Суттєвою є також допомога Ради Європи, яка провадить активну 

консультативну та методичну підтримку реалізації реформ публічної служби 

в Україні. У межах програми «Децентралізація і реформа публічної 

адміністрації» розглядалося питання професійного навчання публічних 

службовців, сприяння розвитку регіональних центрів підвищення 

кваліфікації публічних службовців, започатковано конкурс «Кращі практики 

освітніх інновацій у систему професійного навчання», здійснено 

функціональне обстеження НАДС та його територіальних підрозділів, 

проведено низку заходів, спрямованих на підвищення спроможності 

кадрових служб органів місцевого самоврядування. 

Важливими для сфери управління персоналом є реалізація заходів у 

межах Програми розвитку ООН (ПРООН). У межах реалізації різних 

проєктів («Підтримка комплексного реформування державної служби 

шляхом посилення співпраці громадянського суспільства та уряду України», 

«Онлайн-освіта задля сталого розвитку», «Права людини для України») було 

проведено низку тренінгів та навчань, розроблено профільні програми 

підготовки публічних службовців тощо. 

Також із залученням ОБСЄ та Координатора проєктів ОБСЄ в Україні 
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було порушено проблеми управління різноманіттям на публічній службі для 

публічних службовців та публічними службовцями, а також реалізовано такі 

проєкти: «Сприяння діалогу щодо реформ в Україні» (проведено низку 

навчань та тренінгів); «Посилення спроможностей українських державних 

органів у сфері кібергігієни та кібербезпеки» (розробка методичних 

навчальних курсів,  рекомендацій, матеріалів тощо). 

У межах реалізації швейцарсько-українського проєкту «Підтримка 

децентралізації в Україні» (DESPRO) було проаналізовано стан управління 

людськими ресурсами на державній службі, проведено відповідні 

анкетування та опитування, проведено робочі зустрічі консультативно-

дорадчого характеру з НАДС, створено низку онлайн-ресурсів та онлайн 

освітніх програм для публічних службовців, що пов’язані з новелами 

інститут публічної служби, особливостями вступу, проходження, оцінювання 

та забезпечення якості функціонування публічної служби. 

За підтримки Представництва Фонду Ганса Зайделя в Україні було 

реалізовано низку заходів, спрямованих на підвищення ефективності 

публічної служби та управління людськими ресурсами на ній, зокрема – 

розроблено оналйн-курс «Підвищення ефективності та якості менеджменту в 

сфері державного управління та місцевого самоврядування шляхом 

застосування моделі загальної схеми оцінювання», також проведено 

навчання за програмою «Інноваційні технології управління персоналом» 

тощо. 

Сьогодні важливим трендом є висвітлення гендерних питань на 

публічній службі та в управління персоналом, підтримку на вирішення цих 

питань було отримано в межах проєкту «Гендерне бюджетування в Україні», 

було відновлено дослідження гендерного складу публічної служби, а також – 

проведено навчання за програмою «Гендерний підхід в управлінні 

людськими ресурсами на державній службі». Також навчання проводяться в 

рамках проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), де акцент 

зроблено на врахуванні гендерних питань у ході розробки нормативно-
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правових актів. Також гендерними питаннями на публічній службі опікується 

і представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. 

Ще один актуальна програма – MATRA «Належне врядування та 

доброчесність у публічному секторі в Україні», що впроваджується за 

підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерланди, та має 

на меті «зміцнення спроможності державних органів щодо належного 

врядування, доброчесності, підзвітності та протидії корупції шляхом 

підготовки тренерів та поширення кращих практик стосовно впровадження 

політики доброчесності на державній службі». У рамках програми було 

впроваджено та реалізовано низку  пілотних тренінгів щодо доброчесності у 

публічному секторі. 

Також наявний досвід реалізації проєкту EDGE («Expert Deployment for 

Governance and Economic Growth»), що є спільним українсько-канадським 

проєктом технічної допомоги, що сприяє реалізації зобов’язань Уряду 

України щодо запровадження комплексних реформ у країні відповідно до 

державних програм, національних та міжнародних угод. Метою проєкту є 

допомога Україні у створенні більш ефективної та прозорої системи влади, 

що відповідає вимогам українських громадян до якісного урядування, та 

досягнення процвітання через економічний розвиток. 

Значну роль у впровадженні реформи державної служби відіграє 

співробітництво НАДС як уповноваженого державного органу, 

відповідального за реалізацію реформи, із міжнародними партнерами, так 

наявні меморандуми про співпрацю з Генеральним директоратом з питань 

демократії Ради Європи, Швейцарсько-українським проєктом «Підтримка 

децентралізації в Україні» (DESPRO), представництвом Фонду ім. Фрідріха 

Еберта в Україні, Проєктом «Гендерне бюджетування в Україні», 

Національною школою управління (Франції), Програмою розвитку ООН в 

Україні, з представниками Канади у межах проєкту експертної підтримки 

врядування та економічного розвитку, а також – із Консультативною місією 

ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України та Міністерства 
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внутрішніх справ (Національне агентство України з питань державної 

служби, 2021j).  

Бериславська (2020) констатує, що у практиці управління персоналом в 

останні роки чітко простежується переплітання різних його моделей:  

– американської (передбачає початкове визначення професійно-

кваліфікаційної моделі «посади» і «підтягування» найбільш відповідних 

працівників за схемою «посада-працівник»); 

– японської (передбачає початкове вивчення сильних і слабких сторін 

особистості працівника і підбір для нього відповідного робочого місця 

(система «працівник – посада»); 

– західноєвропейської.  

Дослідниця (Бериславська, 2020) відзначає, що сучасна українська 

модель управління персоналом «запозичила» деякі риси як з американської, 

так і з японської моделей. Наголошено, що практика сучасного управління в 

країнах Західної Європи значною мірою формувалася під впливом 

американської моделі, але пом’якшується такими рисами з японської моделі, 

як: підвищення ролі людського фактора в управлінні, реалізація відносин 

лідерства в колективі, застосування «м’яких» способів впливу на людей). 

Таким чином, окрім зарубіжного досвіду, що є доступним до вивчення 

наявна низка інструментів міжнародної технічної допомоги, що здійснюють 

підтримку перетворень в Україні. У межах таких проєктів та програм 

здійснюється обмін досвідом, навчання, а також – консультативно-дорадча 

підтримка. Разом з тим, основним у цьому процесі є відбір та адаптація 

актуальних та важливих для вітчизняних реалій аспектів зарубіжного 

досвіду. 

Аналіз досліджень зарубіжного досвіду та його співставлення з 

українськими науково-прикладними дослідженнями дозволив автору 

дисертаційного дослідження узагальнити напрями врахування зарубіжного 

досвіду в наукових дослідженнях та практичній діяльності щодо управління 

персоналом в державній службі. 
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Отже, на результати багатьох досліджень вплинули науково-прикладні 

підходи, притаманні зарубіжній науці та практиці, який формувався  

відповідно до моделей публічного управління та моделей державної служби. 

Зарубіжний досвід запроваджується з позицій інституційного, правового, 

ресурсного, організаційно-технологічного, культурно-ціннісного 

функціонування суб’єкта державного управління та адаптується відповідно 

до особливостей функціональної діяльності. В сучасних дослідженнях 

українських науковців все більше робляться акценти на таких вимогах до 

державного службовця з зарубіжного досвіду, як: інноваційність; 

генерування ідей; креативність; психологічне розвантаження. 

Обговорюються питання доцільності впровадження найбільш відомих 

моделей публічної служби: партнерська; кар’єрна; посадова; змішана. 

Окрім того, є значні практичні напрацювання в межах проєктів SIGMA, 

TAIEX, TWINNING, DESPRO, SURGe, MATRA, EDGE, Світового Банку, 

ПРООН щодо: розробки, реалізації та захисту профільного закону або 

кодексу державної служби, який повинен ґрунтуватися на основах належного 

врядування; переорієнтації на управління людськими ресурсами; 

нарощування потенціалу публічної служби; укріплення ціннісної основи, 

стимулювання саморозвитку, сприйняття людського ресурсу як вагомого 

капіталу; реформування інститутів публічної служби; адаптації 

адміністративно-правової бази до стандартів ЄС; усталення принципів 

доброго врядування; становлення сервісної держави та прозорої системи 

врядування; застосування інструментів зовнішньої допомоги стосовно 

інституційної спроможності; обізнаності публічних службовців щодо 

специфіки європейського врядування задля поліпшення ними подальшої 

просвітницької роботи у суспільстві щодо переваг та тонкощів європейської 

інтеграції; розширення прав та можливостей на місцевому рівні; посилення 

підзвітності та стимулювання розвитку управління персоналом на публічній 

службі; розробки та впровадження інформаційної системи управління 

людськими ресурсами і створення сучасної системи оплати праці в 
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державних органах; професійного навчання публічних службовців; сприяння 

розвитку регіональних центрів підвищення кваліфікації публічних 

службовців; розроблення профільних програм підготовки публічних 

службовців; особливостей вступу, проходження, оцінювання та забезпечення 

якості функціонування публічної служби; врахування гендерних питань на 

державній службі та у процесі розробки нормативно-правових актів; 

зміцнення спроможності державних органів щодо належного врядування, 

доброчесності, підзвітності та протидії корупції; створення більш ефективної 

та прозорої системи влади, що відповідає вимогам українських громадян до 

якісного урядування, та досягнення процвітання через економічний розвиток.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукових літературних джерел продемонстрував наявність 

декількох понять, які використовуються в різних публікаціях як синоніми або 

як різні поняття з різним змістом, зокрема це: «управління персоналом», 

«управління людськими ресурсами» та «кадровий менеджмент».  

За результатами досліджень автором цього дисертаційного 

дослідження систематизовано наукові теорії, концепції, погляди, наукові 

школи, які є основною моделей і практики управління персоналом на 

державній / публічній службі, зокрема це: 

1) теорії: класичні (20-ті роки ХХ ст.) – контроль, оплата праці та 

справедливість керівника); людського капіталу (з початку 1980 р. – сучасний 

етап) – кадрове забезпечення розглядають як основний фактор економічного 

зростання; мотиваційні; управління персоналом; психології управління; 

справедливості; управління; соціального управління; організації; управління 

людськими ресурсами; трудова теорія вартості; теорія бюрократичної 

організації; стратегічного управління персоналом; теорії організаційної 

поведінки; теорія впливів; теорії поколінь; теорія прийняття рішень;  

2) концепції: патерналістська концепція (40-70 – ті роки ХХ сторіччя) – 
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довічна зайнятість персоналу (патріархальна модель); концепції людських 

відносин (з 1930 до 1950 рр.) - керівник має зробити так, щоб кожен 

працівник відчував себе потрібним і корисним, створювати умови для 

самостійності підлеглих); концепції людських ресурсів / гуманістичний етап 

(кінець 70-х рр. XX ст.) – самореалізація і самовдосконалення персоналу; 

професійного розвитку державних службовців; управління талантами; 

концепції інституціонального підходу; концепції системного підходу; 

концепції ситуаційного підходу; «людських відносин» 

3) підходи: комплексний (врахування організаційно-економічних, 

соціально-психологічних, правових, технічних, педагогічних та ін. аспектів 

управління персоналом за визначальної ролі соціально-економічних 

факторів); системний (урахування взаємозв’язків окремих аспектів 

управління кадрами); компетентісно-орієнтований; процесний, 

функціональний; організаційно-функціональний; інтеграційний; 

економічний; органічний; гуманістичний;  

4) школи: школа поведінкових наук. 

Проведений аналіз наукових досліджень в сфері державного 

управління та публічного управління дозволив автору цього дисертаційного 

дослідження зробити періодизацію проблематики досліджень щодо 

управління персоналом в системі державної служби: 

2004 р. – визначається роль керівника у всіх процесах циклу управління 

та виділення наукових підходів до їх дослідження: соціологічний; елітарний; 

психологічний; функціональний; технологічний; соціоінженерний; 

конфліктологічний; конкурентний; парціальний; рефлексивно-ціннісний; 

аксіологічний; інноваційний; 

 2005 р. – розглядається корпоративна культура як основа кращого 

розуміння керівниками причин і мотивів поведінки працівників, що є, у свою 

чергу, основою для підвищення ефективності управління персоналом; 

2007 р. – розробляються оригінальні авторські методики на основі 

соціокультурного підходу для ефективного процесу управління персоналом 
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для окремих суб’єктів державного управління; обґрунтовується необхідність 

переходу від управління персоналом до управління людськими ресурсами у 

сфері державного управління з врахуванням процесів удосконалення 

управлінських відносин; доводиться важливість формулювання теоретико-

методологічних засад управління персоналом певного суб’єкта державного 

управління задля вирішення методологічних, науково-теоретичних і 

методичними проблем самого процесу управління; наголошується на 

впливовості якості кадрового потенціалу на якість процесу управління 

персоналом органів виконавчої влади; акцентується увага на розвитку 

функцій, системи, структури, технологій суб’єкта державного управління в 

умовах реструктуризації державних органів, яка здійснюється в рамках 

адміністративної реформи; демонструється важливість забезпечення 

розвитку професійно-етичних якостей та розширення індивідуальних 

можливостей фахівця шляхом формування системи підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу; 

2008 р. – доведено, що становлення поняття «управління персоналом 

державної служби» відбувається відповідно до еволюції школи наукового 

управління, науки «державне управління» та професійного досвіду державної 

служби; досліджуються особливості процесу управління персоналом в 

окремих суб’єктах державного управління; визначаються особливості 

управління персоналом в окремих суб’єктах державного управління; 

удосконалюються визначення поняття «управління персоналом»; 

розглядаються питання контролингу формування та використання людських 

ресурсів в контексті управління персоналом;   

2009 р. – досліджується управління державною службою і визначені 

цілі державної служби, які відображають зміст управління персоналом на 

державній службі; характеризується статус та види кадрових служб як 

органів управління персоналом державної служби, їхнє правове регулювання 

та завдання; обґрунтовується, що об’єктом і суб’єктом управління є людські 

ресурси, встановлюються відмінності управління персоналом і управління 
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людськими ресурсами; розглядається кар’єра державного службовця як одна 

з центральних проблем управління людськими ресурсами у сфері державного 

управління; 

2010 р. – висвітлюється політика оцінювання персоналу державної 

служби з позицій забезпечення прогнозованого, результативного управління 

персоналом і тісного зв’язку оцінювання персоналу з проходженням ним 

державної служби; пропонується інноваційна технологія оцінювання 

державних службовців, розроблена на основі наскрізного, комплексного 

підходу до оцінювання, який охоплює всі основні етапи управління 

персоналом і передбачає обов’язкове використання результатів оцінювання;  

2011 р – досліджується стратегічне управління персоналом органів 

державної влади; передбачається розробка сучасних принципів, правил, 

процедур стратегічного управління персоналом в органах державної влади, 

заснованої на з’ясуванні мотивації діяльності персоналу, оцінці її 

результативності, здатності адаптуватися до нових умов у період кризи; 

виокремлюються головні напрями здійснення аудиту персоналу; 

визначаються складові структури реалізації лізингових технологій 

стратегічного управління персоналом в органах державної влади; 

розробляється механізми реалізації лізингових технологій стратегічного 

управління персоналом в органах державної влади;  

2019 р. – розглядається управління професійним розвитком як складова 

управління персоналом та визначаються основні принципи; розглядається 

кадровий аудит як елемент системи управління персоналом; пропонується 

комплексна система кадрового аудиту, де поєднується оцінювання з 

забезпеченням одночасного розвитку кадрового потенціалу. 

Аналіз досліджень зарубіжного досвіду та його співставлення з 

українськими науково-прикладними дослідженнями дозволив автору 

дисертаційного дослідження узагальнити напрями врахування зарубіжного 

досвіду в наукових дослідженнях та практичній діяльності щодо управління 

персоналом в державній службі, зокрема: 
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1) у напрямах організаційної діяльності державної служби: з позицій 

інституційного, правового, ресурсного, організаційно-технологічного, 

культурно-ціннісного функціонування суб’єкта державного управління та 

адаптується відповідно до особливостей функціональної діяльності.  

2) у напрямах вимог до державного службовця з зарубіжного досвіду: 

інноваційність; генерування ідей; креативність; психологічне розвантаження; 

3) у напрямі визначення доцільності впровадження найбільш відомих 

моделей публічної служби: партнерська; кар’єрна; посадова; змішана. 

4) у напрямі використання наробок у межах проєктів SIGMA, TAIEX, 

TWINNING, DESPRO, SURGe, MATRA, EDGE, Світового Банку, ПРООН 

щодо: розробки, реалізації та захисту профільного закону або кодексу 

державної служби, який повинен ґрунтуватися на основах належного 

врядування; переорієнтації на управління людськими ресурсами; 

нарощування потенціалу публічної служби; укріплення ціннісної основи, 

стимулювання саморозвитку, сприйняття людського ресурсу як вагомого 

капіталу; реформування інститутів публічної служби; адаптації 

адміністративно-правової бази до стандартів ЄС; усталення принципів 

доброго врядування; становлення сервісної держави та прозорої системи 

врядування; інструментів зовнішньої допомоги стосовно інституційної 

спроможності; обізнаності публічних службовців щодо специфіки 

європейського врядування задля поліпшення ними подальшої просвітницької 

роботи у суспільстві щодо переваг та тонкощів європейської інтеграції; 

розширення прав та можливостей на місцевому рівні; посилення підзвітності 

та стимулювання розвитку; розробки та впровадження інформаційної 

системи управління людськими ресурсами і створення сучасної системи 

оплати праці в державних органах; професійного навчання публічних 

службовців; сприяння розвитку регіональних центрів підвищення 

кваліфікації публічних службовців; розроблення профільних програм 

підготовки публічних службовців; особливостей вступу, проходження, 

оцінювання та забезпечення якості функціонування публічної служби; 
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врахування гендерних питань на державній службі та у ході розробки 

нормативно-правових актів; зміцнення спроможності державних органів 

щодо належного врядування, доброчесності, підзвітності та протидії 

корупції; створення більш ефективної та прозорої системи влади, що 

відповідає вимогам українських громадян до якісного урядування, та 

досягнення процвітання через економічний розвиток.  

Результати дослідження з розділу 1 автором дисертаційного 

дослідження висвітлено у наступних публікаціях: «Державно-управлінський 

аспект ґенези наукових теорій та концепцій у сфері кадрового забезпечення: 

від управління персоналом до управління людськими ресурсами» (Мельник,  

2021i.); «Дослідження управління персоналом в системі державної служби як 

чинник формування національної безпеки» (Мельник, 2022j); «Напрями 

досліджень зарубіжного досвіду щодо управління персоналом на державній 

службі» (Мельник, 2022k); «Теоретичне підґрунтя щодо запровадження 

інновацій в систему державної служби у вітчизняному та зарубіжному 

науковому дискурсі» (Мельник, 2022l). 
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Характеристики системи державної служби та складові 

управління персоналом 

 

Процес модернізації системи державної служби та вдосконалення  

управління персоналом, що започаткований в Україні є одним із основних 

пріоритетів реформування державного управління та спрямований на 

удосконалення існуючої системи державної служби. У цьому розділі 

дисертаційного дослідження ставимо за мету проаналізувати основні підходи 

до визначення поняття «система державної служби» та встановити складові 

управління персоналом.   

В Енциклопедичному словнику з державного управління Штика 

(Ковбасюк, Трощинський та Сурмін ред., 2010, с.642-643) визначає «систему 

державної служби» (civil service system) – як ієрархічно впорядковану 

сукупність різних видів державної служби, управління якою здійснюється 

низкою органів державної влади: Верховною Радою України, Президентом 

України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади. Система 

державної служби забезпечує цілісність функціонування державного 

механізму, виконуючи такі основні функції: захист прав, свобод і законних 

інтересів громадян; забезпечення населення якісними послугами; охорона 

конституційного ладу України, створення та забезпечення умов для розвитку 

громадянського суспільства, політичного та соціального партнерства; 

забезпечення стабільності управління, ефективного функціонування держави 

та державного апарату; забезпечення ефективної діяльності органів 

державної влади відповідно до їх повноважень і компетенцій шляхом 

надання професійних управлінських послуг політичному керівництву, 

державних послуг населенню. Ця система інтегрується на засадах єдиної 

державної політики та взаємоузгодженого комплексу нормативно-правових 
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актів. Для забезпечення проведення єдиної державної політики та 

функціонального управління у сфері державної служби створюється 

відповідний центральний орган виконавчої влади. 

Пащенко (Ковбасюк ред., 2011b, с.403-405) розширює поняття 

«система державної служби» (далі – СДС) та визначає її властивості:  

1) акумулювання синергії із зовнішнього середовища;  

2) переробка та реорганізація енергії в такі продукти, як управлінські 

рішення та послуги;  

3) постачання продуктів своєї діяльності до зовнішнього середовища; 

4) циклічність, функціонування, коли продукти, що потрапляють у 

зовнішнє середовище, забезпечують систему державної служби новою 

енергією (інформацією), яка повинна впливати на оптимізацію її структури; 

5) негативна ентропія (накопичення енергії);  

6) негативний зворотній зв’язок, який дозволяє корегувати цілі;  

7) диференціація;  

8) еквіфінальність, тобто здатність може дійти одного і ж стану з різних 

початкових ставні та різними шляхами;  

9) створення нових компонентів, що мають дати відповіді на виклики 

зовнішнього середовища і забезпечити якісні зміни за рахунок розвитку СДС 

спрямована на досягнення певних економічних, соціальних та інших цілей, 

серед яких: забезпечення досягнення цілей та виконання завдань та функцій 

держави, забезпечення стабільності в політичній, соціальній та економічній 

сферах, підготовка проєктів та виконання політичних рішень, що 

прийматимуться вищими органами виконавчої влади, забезпечення 

суспільного добробуту.  

Досягнення зазначених цілей зумовлює виконання система державної 

служби таких завдань: охорона конституційного ладу, створення умов для 

розвитку громадянського суспільства, виробництва вільної життєдіяльності 

особистості, захист прав, законних інтересів громадян, формування 

суспільно-політичних і державно-правових умов для практичного здійснення 
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функцій державних органів, забезпечення ефективної роботи державних 

органів відповідно до їх компетенції, удосконалення умов державної служби 

і професійної діяльності державних службовців, створення належного 

функціонування системи підготовки і підвищення кваліфікації державних 

службовців, забезпечення принципу гласності в діяльності державних 

службовців і державних органів, дотримання законності, викорінення 

бюрократизму, корупції та інших негативних явищ у СДС (Ковбасюк ред., 

2011b, с.403-405). 

До основних функцій, які виконує СДС у процесі своєї діяльності 

віднесено: визначення цілей та пріоритетів, розробка оперативних плавнів, 

розробка та реалізація кадрової політики, управління персоналом, контроль  

за виконанням рішень, взаємодія з підсистемами СДС, взаємодія із 

незалежними організаціями, взаємодія зі ЗМІ та суспільством. Складність 

СДС обумовлена наявність великою кількості елементів, які, з одного боку, 

перебувають у взаємозв’язку, утворюючи єдину цілісну структуру, а з іншого 

– мають неоднорідну природу, специфічні властивості, що дає право 

розгуляти їх самостійні інститути, які утворюють її організаційну, 

інформаційну, кадрову, комунікативну, цільову, мотиваційну та інші 

підсистеми. Велика кількість СДС, а також безліч зв’язків, які виникають між 

ними, роблять ї структуру складною, такою, що погано піддається 

формалізації (Ковбасюк ред., 2011b, с.403-405). 

Упорядкуванню складності СДС срияють принципи державної служби, 

основоположні ідеї, настанови, які визначають основні напрями реалізації 

завдань, цілей і функцій державної служби, її організацію та функціонування, 

правовий статус державних службовців, Їх, зазвичай, поділяють на два види: 

конституційні та організаційно-правові («організаційно-функціональні»). До 

конституційних принципів належать: служіння народові України, 

демократизм і законність, рівність доступу до державної служби, пріоритет 

прав людини та громадянина, політична і релігійна нейтральність, гласність 

та прозорості тощо. Організаційно-правовими принципами є: єдність, 
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політична нейтральність, рівність доступу до держаної служби, ієрархічність, 

уніфікованість, стабільність, ефективність, система заслуг. Характерною 

рисою СДС є централізована діяльність кадрової підсистеми й рівень 

контрою та аналізу кадрової  практики (Ковбасюк ред., 2011b, с.403-405). 

Пащенко (Ковбасюк ред., 2011b, с.403-405), відзначає, що сучасні СДС 

в абсолютній більшості випадків є відкритими. Закрита СДС має фіксовані 

межі, її дії виключно незалежні від середовища, що оточує систему. Відкрита 

СДС характеризується взаємодією із зовнішнім середовищем й повинна 

робити це для того, щоб продовжити своє існування  

Smalskys та Urbanovič (2017) аналізуючи систему державної служби 

різних країн відзначають певні особливості та відмінності. Дослідники 

виокремлюють континентальну модель із перевагою традиційно-ієрархічного 

державного управління, раціональної демократії, формалізованих 

оперативних правил та англосаксонську модель, у якій переважають 

управлінські принципи на основі прагматичного управління та 

харизматичного лідерства. Втім, на думку науковців, жодна з моделей не 

існує в «чистому» вигляді в умовах сьогодення. Такий підхід обумовлений 

домінуванням моделі кар’єрного зростання (career CS model), позиційною 

моделлю державної служби (position civil service model) або змішана/гібридна 

модель, яка притаманна для низки країн Європейського Союзу (mixed/hybrid 

model). Посилаючись на думку багатьох дослідників, Smalskys та Urbanovič 

(2017) стверджують, що за умови вибору із двох конкуруючих систем 

державної служби: закритої (кар’єрна модель) і відкритої (посадова модель), 

– перевага надається остатній. Стверджується, що формування принципів 

організації відкритої, орієнтованої на результат системи державної служби 

(позиційна модель), перебуває під впливом «New public management», що 

зумовлює зникнення закритої, вертикально-інтегрованої та формальної 

модель кар’єрного зростання. В умовах змін відбувається формування нового 

підходу до управління персоналом, а державним службовцям необхідно 

приймати автономні рішення на основі відповідальності, підзвітності та бути 
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зорієнтованими на результати діяльності з новими вимогами до 

компетентностей та навичок (Smalskys та Urbanovič, 2017). 

Слушно зазначає вітчизняна дослідниця Канавець (2013), що розвиток 

демократії та запровадження підходів концепції «належного врядування» в 

систему державного управління призвели до перегляду ролі та функцій 

державних службовців, зміни філософії у виконанні професійних обов’язків. 

У сучасних умовах значно зросли вимоги до персоналу в системі державного 

управління, а перед державними службовцями постають нові завдання та, 

відповідно, критерії оцінки їх роботи. Розвиток персоналу на державній 

службі, складовими якого є: навчання, підвищення кваліфікації державних 

службовців, запровадження нових форм і технологій управління кадрами, 

стають одними із пріоритетних напрямів модернізації системи державного 

управління та служби в цілому.  

У словнику IGI Global Publisher of Timely Knowledge (2022) «система 

державної служби» визначається, як модель управління бюрократією, в якій 

особи відбираються для роботи в уряді на основі конкурсних іспитів або 

спеціальної кваліфікації, наприклад, професійної підготовки. Управління 

людськими ресурсами здійснює опис функції в організації, які включають 

найм відповідного персоналу та управління трудовими відносинами, а також 

як стратегічний, так і оперативний погляд на потреби до персоналу.  

American Historical Association (2022) наголошує, що сучасна державна 

служба має включати всі етапи управління персоналом: набір, відбір, 

працевлаштування, стажування, навчання, підвищення по службі та 

переміщення, виплати по виходу на пенсію та інвалідність, адміністрування 

заробітної плати, рейтинги ефективності, відносини з працівниками та 

звільнення. Крім того, відзначено, що всі ці заходи необхідно проводити 

комплексно. Якщо вони успішно виконуються, то значно підвищується 

рівень організації системи державної служби та забезпечується процес 

комунікації з громадськістю. 

https://www.igi-global.com/dictionary/civil-service-system/3862
https://www.igi-global.com/dictionary/civil-service-system/3862
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У цьому контексті доцільно акцентувати увагу на систему державної 

служби Польщі (Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, 2022), яка орієнтована на 

гарантування ефективності функціонування держави незалежно від 

політичної ситуації та змін урядів. Це може бути забезпечено відповідним 

персоналом, який складається з компетентних і професійних посадових осіб, 

які надійно та неупереджено виконують свої обов’язки. Побудова сучасної 

держави, підвищення ефективності її органів і, в першу чергу, задоволення 

суспільства – найважливіші цілі, які мають досягти представники корпусу 

державної служби у процесі своєї управлінської діяльності. У польській 

державній службі (державній адміністрації) управління людськими 

ресурсами є децентралізованим, а це означає, що багато компетенцій щодо 

управління персоналом надано на рівні окремого офісу, однак кадрові 

рішення мають відповідати Конституції, Закону про державну службу та 

іншим законам. 

Досліджуючи дефініцію державної служби в країнах Європейського 

Союзу, науковець Сивий (2017) наголошує, що в умовах європейської 

інтеграції обумовлюються трансформаційні процеси системи державної 

служби України. Дослідник (Сивий, 2017) відзначає доцільність формування 

нової методології інституціоналізації державної служби в процесі її 

реформування, який безпосередньо пов’язує цей процес із процесом 

демократизації система державної служби. У таких умовах новітні процеси 

трансформації системи державної служби України в умовах Європейської 

інтеграції зумовлюють необхідність консолідації поняття «державна служба» 

з категоріально-понятійним апаратом країн Європейського Союзу. 

Складність цього процесу обмовлена відмінністю у розумінні самого 

концепту «державна служба» в Україні та Європейських країнах. 

Дацій та Авербух (2021) у своїх наукових розвідках відзначають, що 

історичний досвід формування системи управління персоналом в органах 

державної влади визначається завданнями підвищення її ефективності та 

залежить від низки факторів, зокрема:   
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1. «підвищення вимог до якості кадрового забезпечення державних 

органів кардинальними змінами організації праці та мотивації персоналу в 

організаціях; реформуванням державної служби України»; 

2. «в умовах кардинальних змін політичних, соціальних, економічних 

відносин актуалізувалася проблема вдосконалення кадрової діяльності в 

державних органах, зросло значення забезпечення ефективності управління 

персоналом в системі державної служби»; 

3. «освоєння ефективних форм і методів управління персоналом в 

органах державної влади здійснюється в умовах перегляду історично 

сформованих уявлень про регулюючий вплив держави на кадрові процеси і 

відносини, кардинальних соціально-політичних перетворень в державі»; 

4. «у різних структурах державної влади відчувається гострий дефіцит 

кадрів високого професійного рівня (знань, навичок, умінь)»; 

5. «соціологічні дослідження показують, що формування ефективної 

системи управління персоналом в органах державної влади можливо на 

основі глибокого наукового аналізу, оцінки історичного досвіду формування 

і розвитку державного управління, його зіставлення з даними сучасної 

соціальної практики управління персоналом державних органів».  

Розглядаючи державну службу як відкриту, складну, динамічну 

систему, вітчизняна дослідниця Пахомова (2015) зазначає, що її 

реформування може відбуватися у напрямках: зміни цілей системи, зміни 

структури системи, зміни процесів, що відбуваються в системі та зміни 

елементів системи. Безумовно, всі ці зміни певним чином пов’язані між 

собою. Науковець (Пахомова, 2015) вважає, що зміна стратегічних цілей 

функціонування та розвитку системи державної служби активізує подальші 

зміни в цій системі. Зміна цілей функціонування та розвитку системи 

активізує реструктуризацію та реіжиніринг процесів, впливає на формування 

нових вимог щодо характеристик людських та інших ресурсів системи. 

Відзначено, що сьогодні реформування органів виконавчої влади, як правило, 

відбувається без розробки стратегічного плану розвитку такого органу. 
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Враховуючи, що людські ресурси є основним елементом системи державної 

служби, слід звернутися до моделей управління людськими ресурсами в 

контексті функціонування та розвитку системи державної служби. 

Пахомова (2015) зазначає, що сьогодні відбувається переосмислення 

концептуальних моделей, які дослідниця класифікує таким чином: 

1. Модель чутливої державної служби. Основні положення такої моделі 

державної служби: головним джерелом проблем державної служби є її 

ієрархічність; органічна структура; покращення управління через залучення 

різних груп, за допомогою впровадження нових моделей групової роботи; 

покращення діяльності органу публічного управління через здійснення 

прийняття рішень в процесі консультацій і переговорів. Теоретичною 

основою для розробки цієї моделі є мережевий підхід до публічного 

управління. Прихильники такої моделі вважають за необхідне усунення або 

зменшення ієрархічних рівнів вертикального контролю, пропонуючи 

залучення різних груп інтересів до розробки та ухвалення управлінських 

рішень та надання послуг. 

2. Ринкова модель державної служби. Основні положення ринкової 

моделі державної служби: централізація є основним джерелом проблем 

традиційної державної служби; існує необхідність структурної 

децентралізації державної служби; покращення управління через 

самоокупність надання послуг та впровадження стимулювання праці 

державних службовців на засадах використання моделей функціонування 

приватного сектора. 

3. Модель гнучкої державної служби. Основні положення моделі 

гнучкої державної служби такі: постійність (стагнація) державних 

службовців, бюрократичних структур та інститутів є основним джерелом 

проблем традиційної моделі державної служби; необхідність використання 

структурно віртуальних організацій органів влади та організації їх діяльності 

через комп’ютерні мережі; управління може покращуватися за рахунок 

використання тимчасового персоналу. 
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4. Модель дерегульованої державної служби. Основні характеристики 

моделі нерегульованої державної служби: основним джерелом проблем такої 

моделі державної служби є внутрішнє регулювання (стримуюча внутрішня 

політика органу влади, регламенти); відсутність жорсткої організаційної 

структури; покращення управління відбувається за рахунок збільшення 

свободи дій державних службовців. 

Досліджуючи проблематику підготовки державних службовців, 

науковець Іжа (Куйбіда ред., 2018) надав визначення кадрової політики в 

системі публічної служби. Зокрема, це – стратегічна модель поведінки 

керівників (обраних, призначених, законтрактованих) щодо вибору способів 

та організації системної роботи з державними службовцями і посадовими 

особами місцевого самоврядування, спеціалістами та іншими працівниками, 

яка забезпечує досягнення запланованих цілей розвитку держави, регіонів, 

територіальних громад.  

Вітчизняні науковці Лозова та Демченко (2017) наголошують, що для 

системи управління персоналом притаманна постійна динамічність та 

розвиток, які прямопропорційно залежать від умов функціонування. 

Інша група науковців: Рачинський, Охотський, Лук’яненко, Турчинов, 

Абрамов (Рачинський, 2008.) – досліджують поняття «управління 

персоналом» у контексті кадрового забезпечення системи державної служби. 

Розглядають управління персоналом як самостійно функціонуючу систему, 

перш за все, систему кадрової роботи, яка містить у собі реалізовані 

завдання, пріоритети, механізми і технології. При цьому, управління 

персоналом − це складний і багатогранний процес предметно-практичної 

діяльності, процес цілеспрямованого та організованого впливу на службовців 

державного апарату з метою досягнення певних результатів. 

Захарова (2013) трактує управління персоналом організації, як 

цілеспрямовану діяльність керівного складу організації, керівників та 

спеціалістів підрозділів системи управління персоналом, яка має такі 
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складові: розробку концепції та стратегії кадрової політики, принципів та 

методів управління персоналом організації. 

На думку Грідіна (2018), зміст та структура системи управління 

персоналом визначається вибором підходу, що буде покладено в її основу. 

Так, у світовій практиці виділяють такі підходи до управління персоналом, 

які, в свою чергу, реалізуються через відповідні концепції. 

Економічний підхід з концепцією «управління трудовими ресурсами» 

робить акцент на технічній підготовці працівників, встановленні і дотриманні 

рівноваги між владою і відповідальністю, суворій дисципліні, чіткій ієрархії, 

передбачає підпорядкування власних інтересів співробітників інтересам 

підприємства тощо (Грідін, 2018).  

У межах органічного підходу виділяють відразу дві концепції: 

«управління персоналом» і «управління людськими ресурсами». За цим 

підходом першочерговим завданням є підвищення уваги на підборі 

працівників, їх навчанні, оцінці, плануванні індивідуальної кар’єри тощо 

(Грідін, 2018). 

Третій, найсучасніший підхід, отримав назву «гуманістичний», 

оскільки основна увага приділяється організаційній культурі та впливу 

культурного контексту на управління персоналом. У межах цього підходу 

виділяють концепцію «управління людиною». Тобто працівник розглядається 

вже не лише як один з видів ресурсів, нехай навіть найголовніших, а ще як 

індивід, що володіє набором особистісних характеристик (базових та тих, що 

у процесі трудової та іншої діяльності постійно формуються та 

трансформуються), які визначають його поведінку в організації (Грідін, 

2018). 

Характеризуючи принципи управління персоналом, Мохова та 

Сабадаш (2019) відзначають їх роль у загальній системі. Принципи у сфері 

управління персоналом – це основні, вихідні положення, що визначають 

головний зміст наукової і практичної діяльності в цій сфері, включаючи 

побудову системи управління персоналом, механізми її функціонування, 



108 

організаційну культуру. Так, на думку науковців існують різні підходи 

визначення принципів управління (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1. Підходи до визначення принципів управління персоналом 

в системі державної служби (Мохова та Сабадаш, 2019)   

Принципи Характеристика 

Адаптивність Гнучкість і пристосування управління персоналом до умов, 

що постійно змінюються. 

Ієрархічність  Взаємодія між ланками управління персоналом на різних 

рівнях управління. 

Колегіальність  Взаємодія співробітників служби управління персоналом 

Комплексність  Врахування чинників, які впливають на управління 

персоналом 

Концентрація  Ліквідація дублювання і концентрація уваги в управлінні 

персоналом на вирішення поставлених перед організацією 

завдань 

Оперативність  Своєчасне прийняття рішень 

Оптимальність  Багатоваріантність і вибір найбільш оптимального варіанту 

Плановість  Планування роботи з персоналом 

Донабір і розстановка кадрів  Відповідність працівників їх кваліфікації та здібностям, 

потребам та інтересам організації 

Узгодженість  Погоджені взаємовідносини між ланками управління 

персоналом 

 

Узагальнені підходи щодо управління персоналом в системі державної 

служби презентовано в наукових доробках Мельниченко (2013), яка зазначає, 

що у вітчизняній літературі немає єдиної думки щодо визначення управління 

персоналом, але сьогодні можна виділити декілька підходів. 

1. Інституційний підхід. Із позицій цього підходу управління 

персоналом розглядається як різноманітна діяльність різних суб’єктів (серед 

яких найчастіше виділяють спеціалізовані служби управління персоналом, 

лінійних і вищих керівників, що виконують функцію управління щодо своїх 

підлеглих), спрямована на реалізацію цілей стратегічного розвитку 

організації і виконання тактичних завдань із найбільш ефективного 

використання працівників.  

2. Змістовний (функціональний) підхід. Цей підхід ґрунтується на 

виділенні функцій управління персоналом, його цілей і завдань 
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функціонування у межах організації, він показує, які дії, процеси повинні 

бути здійснені для того, щоб досягти встановлених цілей, на відміну від 

інституційного підходу, який акцентує увагу на тому, що повинне дати 

управління персоналом для організації.  

3. Організаційний підхід. Зважаючи на цей підхід, управління 

персоналом можна визначити, як комплекс взаємозв’язаних економічних, 

організаційних і соціально-психологічних методів, що забезпечують 

ефективність діяльності та конкурентоспроможність управлінських систем. 

Тут йдеться про взаємодію об’єкта і суб’єкта, розглядаються механізми, 

технології, інструменти та процедури реалізації функцій управління 

персоналом.  

4. Підхід, що визначає об’єктом системи управління персоналом процес 

цілеспрямованої взаємодії і взаємовпливу в спільній продуктивній діяльності 

управлінців і персоналу. Цей підхід визначає систему управління як єдність 

суб’єкта і об’єкта управління, яке досягається в результаті не тільки 

саморегулювання в складних соціальних системах, але і цілеспрямованого 

впливу об’єкта управління на суб’єкт. При цьому, об’єктом управління є 

соціальні відносини, процеси, групи, а також – соціальні ресурси і сама 

людина, що неминуче вступає в соціальні відносини, бере участь у 

соціальних процесах і групах, у реалізації ресурсів.  

Рабей (2018a) відзначає, що «реформування системи державної служби 

повинно проходити шляхом впровадження цілісної та ефективної системи 

управління персоналом, зокрема з урахуванням організаційних підходів до 

управління державною службою». А отже, таке реформування повинно 

відбуватися на основі формування високого рівня компетентностей 

державних службовців через сформовану систему навчання.  

Пархоменко-Куцевіл (2019) у наукових дослідженнях наголошує, що 

сучасна система управління державною службою України перебуває у 

кризовому стані: 
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– по-перше, змістовно та концептуально застаріла (механізми та методи 

роботи з персоналом є типовими, які не враховують змін у сучасній 

життєдіяльності суспільства);  

– по-друге, не носить системного характеру (зокрема, це стосується 

прийняття багатьох нормативно-правових актів щодо державної служби);  

– по-третє, сучасна система управління персоналом не може 

задовольнити потреб суспільства, зокрема – швидко сформувати нову 

генерацію управлінців; 

– по-четверте, окремі технології, механізми, методи управління 

державними службовцями не врегульовані чинними нормативно-правовими 

актами України. 

Управління персоналом системи державної служби Пархоменко-

Куцевіл (2010) визначає, як «цілеспрямовану скоординовану діяльність 

керівників та фахівців щодо формування та ефективного використання 

сукупного кадрового потенціалу, яке включає розробку концепції та стратегії 

кадрової політики, принципів і методів, формування системи управління 

персоналом». 

Гончарук та Прудиус (2018) стверджують, що модернізація державної 

служби та вдосконалення управління персоналом спрямовані на 

удосконалення існуючої системи державного управління, подолання 

існуючих у системі державної служби та в діяльності державних органів 

проблем, зокрема, проблем законодавчого, організаційного та інституційного 

забезпечення державної служби, створення професійної, політично 

неупередженої, стабільної, високоефективної, відповідальної та престижної 

державної служби, здатної надавати громадянам якісні й доступні, на рівні 

європейських стандартів, публічні послуги. 

У наукових розвідках Гончарук та Прудиус (2018) управління 

людськими ресурсами на державній службі розглядають, як самостійно 

функціонуючу систему з певними складовими: 
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– систему кадрової роботи, що містить реальні цілі, завдання, 

пріоритети, механізми і технології; 

– передбачає нормативно-правове, методичне, організаційне, 

інформаційне, документаційне та ресурсне забезпечення системи управління 

людськими ресурсам;  

– має здійснюватися в межах і на основі сучасної державної кадрової 

політики, реалізації її цілей, принципів, стандартів та пріоритетів, є 

ефективним механізмом реалізації кадрової стратегії органу публічної влади, 

здатним суттєво підвищити ефективність його діяльності. 

Гончарук (2008) у своїх наукових розвідках відзначає, що система 

управління керівним персоналом у сфері державної служби є складовою 

системи управління персоналом державної служби, яка містить такі 

компоненти: організаційну структуру управління персоналом державної 

служби; систему роботи з персоналом державної служби, нормативно-

правову базу управління персоналом; інформаційно-методичне забезпечення 

системи управління персоналом, технології управління персоналом і методи 

управління персоналом державної служби. Дослідниця (Гончарук, 2008) 

наголошує на важливості функцій управління керівним персоналом, які 

залежать від керівної діяльності та можуть бути розподілені на дві групи: 

загальні (планування і прогнозування, організації, керування, координації, 

контролю) та специфічні функції кадрових служб органів державної влади 

(адміністративна, визначення загальної стратегії і кадрової політики 

організації, інформаційно-аналітична, організаційно-розпорядча, соціальна, 

виховна, оцінки, мотивації). Із цієї позиції відзначено, що функції є 

головним, вихідним чинником формування й розвитку організаційної 

структури органів управління, де остання підпорядкована цілям і функціям і 

є засобом реалізації. 

Гончарук (2008) зазначає, що за таких умов основне завдання 

підсистеми добору й розстановки керівних кадрів, як складової єдиної 

системи кадрової роботи, полягає в якісному забезпеченні органів 
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державної влади необхідними, високопрофесійними керівними кадрами. 

Такий підхід можливо реалізувати на основі поєднання кращого 

вітчизняного та зарубіжного досвіду через запровадження нових механізмів 

добору кращих претендентів на керівні посади, удосконалення та розробку 

нових стандартів державної служби, звуження сфери регулювання 

законодавства про державну службу тощо. 

Рабей (2018b) на основі узагальнення англосаксонського, 

французького та американського підходів відзначає, що система управління 

персоналом державної служби характеризується такими особливостями: 

– ґрунтується на законодавстві, яке розвивалося в єдиному напрямі з 

урахуванням національних традицій, та має схожі принципи, серед яких: 

система по життєвого найму, безперервного підвищення кваліфікації, 

визнання заслуг, ієрархічність, корпоративізм та публічно-правове 

регулювання;  

– передбачає самостійність та відповідальність службовців, головним 

критерієм якого є якість надання державних послуг громадянам;  

– є усталеною системою органів, які управляють кадрами державної 

служби;  

– ґрунтується на принципах приватного сектору, що дозволяє їй бути 

гнучкою та швидко пристосовуватися до змін у соціально-політичному 

житті суспільства;  

– підпорядковується або прем’єр-міністру, або всьому міністерству, 

що демонструє ї важливість у системі державного управління.  

Характеризуючи систему управління персоналом, Крушельницька та 

Мельничук (2005, с.22) трактують її, як «комплексну систему, елементами 

якої є напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи. Основними 

напрямками є набір і збереження персоналу, його професійне навчання і 

розвиток, оцінка діяльності кожного працівника з точки зору реалізації 

цілей організації, що дає можливість скорегувати його поведінку». На 

думку дослідників (Крушельницька та Мельничук, 2005, с.22), таке 
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визначення обумовлено тим, що управління персоналом забезпечується 

взаємодією керуючої та керованої системи. Керуюча система (суб’єкт) 

визначається, як сукупність органів управління й управлінських працівників 

з певними масштабами своєї діяльності, компетенцією та специфікою 

виконуючих функцій. Керована система (об’єкт) – це система соціально-

економічних відносин щодо процесу відтворення та використання 

персоналу. 

Також дослідники (Крушельницька та Мельничук, 2005, с.22) 

наголошують, що система управління персоналом складається з комплексу 

взаємопов’язаних підсистем (елементів), до яких віднесено: 

– підсистема загального та лінійного керівництва, що здійснює 

управління організацією в цілому, управління окремими функціональними 

та виробничими підрозділами; 

– підсистема планування та маркетингу, що виконує розробку 

кадрової політики, стратегії управління персоналом, аналіз кадрового 

потенціалу, аналіз ринку праці, організацію кадрового планування та 

прогнозування потреби в персоналі тощо 

– підсистема управління підбором та обліком персоналу; 

– підсистема управління трудовими відносинами; 

– підсистема забезпечення нормальних умов праці; 

– підсистема управління розвитком персоналу; 

– підсистема управління мотивацією поведінки персоналу виконує 

такі функції: організацію нормування та тарифікація трудового процесу, 

розробка систем оплати праці, розробка форм участі персоналу в прибутках, 

форм морального заохочення персоналу; 

– підсистема управління соціальним розвитком; 

– підсистема розвитку організаційної структури управління; 

– підсистема правового забезпечення; 

– підсистема інформаційного забезпечення системи управління 

персоналом. 
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Студенецька (2021), досліджуючи практики функціонування системи 

управління державною службою в Україні, відзначає, що за своїм 

характером функції суб’єктів системи управління державною службою є 

загальними та спеціальними. Загальні функції реалізуються, в основному, 

самостійними суб’єктами системи. До загальних функцій, зважаючи на їх 

зміст, відносяться регулятивна, установча, кадрова, контролю та 

планування. Спеціальними функції реалізується конкретним суб’єктом 

системи, до яких віднесено: у діяльності Кабінету Міністрів України – 

проведення єдиної державної політики у сфері державної служби, НАДС – 

забезпечення професійного навчання державних службовців та надання 

методичної допомоги, керівника державної служби – організаційна. 

Мохова та Сабадаш (2019) стверджують, що система управління 

персоналом у сфері державної служби включає наступні компоненти: 

організаційна структура управління персоналом державної служби; система 

роботи з персоналом державної служби; нормативно-правова база 

управління персоналом; інформаційно-методичне забезпечення системи 

управління персоналом; методи управління персоналом державної служби. 

Лозова та Демченко (2017), досліджуючи систему управління 

персоналом, відзначають, що серед науковців існує декілька підходів до її 

розуміння та складових, зокрема, це:  

1. «комплекс взаємопов’язаних економічних, організаційних та 

соціально-психологічних методів, що забезпечують ефективність трудової 

діяльності…»; 

2. «галузь діяльності, важливими елементами якої є визначення 

потреби в персоналі, залучення (найм та відбір), задіяння в роботі, 

вивільнення, розвиток, контролінг персоналу, а також структуризацію 

роботи, політику винагороди та соціальних послуг, політику участі в успіху, 

управління витратами на персонал та керівництво співробітників»; 

3. «система управління персоналом передбачає формування цілей, 

функцій, організаційної структури управління персоналом, вертикальних і 
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горизонтальних функціональних взаємозв’язків керівників і фахівців у 

процесі обґрунтування, вироблення, прийняття і реалізації управлінських 

рішень».  

Пошелюжна (2010) доводить, що система управління персоналом, яка 

утворилась на провідних вітчизняних підприємствах, містить такі 

підсистеми: аналіз та планування персоналу, підбір та наймання персоналу, 

оцінювання персоналу, організація навчання та підвищення кваліфікації 

персоналу, атестація і ротація кадрів, мотивація персоналу, облік 

співробітників підприємства, організація трудових відносин на 

підприємстві, створення умов праці, соціальний розвиток та соціальне 

партнерство, правове та інформаційне забезпечення процесу управління 

персоналом. 

Тищенко та Королюк (2017), посилаючись на дослідження Синициної, 

констатують, що система управління людськими ресурсами потребує 

постійного удосконалення на основі запровадження в практику державних 

органів технологій стратегічного управління людськими ресурсами, що 

передбачає: визначення місії, мети та плану заходів щодо її досягнення; 

розвитку персоналу, яка впливає на рівень професіоналізму та ефективність 

державної служби; проходження адаптаційного процесу. 

Пахомов та Пахомова (2009) роблять наголос на доцільності вивчення 

державної служби як системного об’єкта на основі системної методології 

державної служби. На основі цього твердження «державна служба може 

розглядатися як системний об’єкт, це відкрита динамічна система, що 

розвивається, складовими якої є: державні органи, на які покладені 

повноваження виконання завдань та функцій держави, що реалізують 

державні службовці; процеси та процедури, що пов’язані як із 

функціонуванням та розвитком системи державної служби в цілому, так і з 

функціонуванням у цій системі її елементів – державних службовців; їх 

нормативно-правова регламентація; державні службовці, які є активними 

елементами цієї системи, їх діяльність щодо реалізації завдань та функцій 



116 

держави; ресурсне забезпечення процесів функціонування та розвитку 

системи державної служби (час, знання, інформація, фінанси тощо); 

продукти системи державної служби (нормативно-правові акти та 

послуги)». 

Фахівцями (Пахомов та Пахомова, 2009) підтверджується, що при 

дослідженні системи державної служби та механізмів її функціонування 

виділяють три основні напрями:  

1. розроблення теоретичних основ ефективності державної служби; 

2. побудова адекватного системній методології дослідницького 

апарату (формальна сфера);  

3. впровадження нових ідей і методів у дослідження її ефективності 

(прикладна сфера).  

З за таких умов система державної служби характеризується 

динамічністю, піддається аналізу, побудована та керована на основі 

загальних принципів побудови та функціонування систем. 

Пахомов та Пахомова (2009) пропонують класифікацію системи 

державної служби з позицій системної методології, визначаючи її 

характеристики: реальна (за походженням), соціальна (за 

субстанціональною ознакою), складна (за рівнем складності), відкрита (за 

характером взаємодії із зовнішнім середовищем), динамічна (за ознакою 

мінливості), імовірнісна (за способом детермінації), цілеспрямована чи 

ціленаправлена (за наявністю цілей), самокерована (за ознакою 

керованості), тектологічна (за наявністю структурних комплексів), така, що 

розвивається самостійно. 

На основі проведеного дослідження розглянуто особливості 

характеристики системи державної служби та визначено основі структурні 

елементи та особливості її функціонування. Отже, система державної 

служби складається із взаємозв’язаних підсистем управління, що містять у 

собі елементи системи персоналом управління та відрізняються 

функціональними цілями, завданнями, повноваженнями. 
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2.2. Особливості організації системи управління державною 

службою та управління персоналом України  

 

Важливим етапом трансформаційних змін стало прийняття нового 

Закону України «Про державну службу», (2015) сутність якого полягає в 

упорядкуванні суспільних відносин в адміністративно-публічному просторі 

країни, відповідно до кращих світових практик та стандартів, створення 

демократичної, правової та соціальної держави, розбудови громадянського 

суспільства та контролю за діяльністю органів публічної влади. Серед 

основних новел цього Закону слід акцентувати увагу на закріплення 

правового статусу системи управління державною службою.  

У сучасних наукових доробках відсутнє єдине визначення поняття 

«системи управління державною службою». Важливо, що, як і будь-яка інша 

система, система управління державною службою складається із численних 

елементів і взаємовідносинах між ними.  

Складність цієї системи обумовлена наявністю великої кількості 

елементів, які, з одного боку, перебувають у взаємозв’язку, утворюючи єдину 

цілісну структуру, а з другого – мають неоднорідну природу, специфічні 

властивості, що дає право розглядати їх як самостійні структури (Ковбасюк 

ред., 2013a).  

Важливою особливістю функціонування системи державної служби є 

наявність адміністративно-організаційних зв’язків між структурних одиниць 

(елементів) системи, що виявляються в підпорядкованості, розпорядництві, 

підконтрольності, підзвітності та координації. Таким чином, система 

управління державною службою є нормативно встановленою структурою, що 

складається із взаємопов’язаних підсистем управління, які, в свою чергу, 

містять у собі елементи системи управління і відрізняються 

функціональними цілями, задачами, повноваженнями. 

Беручи до уваги зазначене вище визначення, в дисертаційному 

дослідженні визначено структуру управління державною службою, що 
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закріплена в ст.12 Закону України «Про державну службу», 2015. До складу 

елементів зазначеної системи віднесено такі суб’єкти управління (Про 

державну службу, 2015): Кабінет Міністрів України; центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 

у сфері державної служби; Комісія з питань вищого корпусу державної 

служби та відповідні конкурсні комісії; керівники державної служби; служби 

управління персоналом.  

Елементи зазначеної структури є суб’єктами державного управління. 

Аналіз наукових джерел свідчить про різноманітність теоретичних підходів 

до визначення поняття «суб’єкт державного управління». Суб’єктом 

управління є особа, група осіб, або організація як носії певних прав і 

обов’язків, їм належить активна роль у певному процесі чи акті. За 

визначенням Бакуменка (2000), суб’єктом державного управління є система 

державної влади у вигляді спеціально утворених органів влади, що 

взаємодіють, між якими розподілені певні функції державного управління». 

Малиновський (2003а) суб’єкт державного управління трактує як 

систему, наділену певною компетенцією та державно-владними 

повноваженнями, що дозволяють їй втілювати свою волю у формі керівних 

команд чи рішень, обов’язкових для виконання, тобто, це система, що 

управляє. На думку Рунової (2015), суб’єкти управління державною службою 

– це державні органи, їх структурні підрозділи та посадові особи, 

уповноважені управляти системою державної служби, до компетенції яких 

належать: планування, забезпечення, реалізація, контроль виконання 

відповідних функцій і завдань, а також розвиток даного інституту. 

У дисертаційному дослідженні вважаємо за доцільне взяти за основу 

законодавче закріплення структурування системи управління державної 

служби. Із цієї позиції, для характеристики адміністративно-правового 

статусу, розглянемо кожен елемент (суб’єкт) системи окремо. 

Відповідно до положень, визначених в Законі «Про Кабінет Міністрів» 

(Про Кабінет Міністрів України, 2014) (далі – КМУ), КМУ очолює систему 
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управління державною службою і безпосередньо впливає на процес 

управління персоналом у державних органах. Основними повноваженнями 

Кабінету Міністрів України у сфері державного управління та державної 

служби є:  

– здійснення заходів щодо кадрового забезпечення органів виконавчої 

влади;  

– розробка і здійснення заходів, спрямовані на вдосконалення системи 

органів виконавчої влади; 

– визначення, відповідно до закону, умов оплати праці працівників 

бюджетних установ та підприємств державного сектору економіки; 

– організація проведення єдиної державної політики у сфері державної 

служби. 

Кабінет Міністрів України є вищим державним органом, що здійснює 

управління інститутом державної служби, який безпосередньо впливає на 

формування правої бази системи державного управління та розвиток 

інституційної спроможності державної служби, його повноваження 

закріпленні в Конституції України (Конституція України, 1996) та Законі 

України «Про Кабінет Міністрів України (Про Кабінет Міністрів України, 

2014). 

Ще одним елементом системи управління державною службою є 

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері державної служби, діяльність якого 

спрямовується і координується КМУ. Правовий статус та повноваження 

НАДС визначені в статті 13 Закону «Про державну службу» (Про державну 

службу, 2015), інших законів України та Положенні про Національне 

агентство України з питань державної служби (Положення про Національне 

агентство України з питань державної служби, 2014).  

НАДС (Національне агентство України з питань державної служби, 

2021i) є ключовим і найважливішим елементом системи управління 

державною службою, інституційна місія якого полягає в забезпеченні 
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розвитку професійної, ефективної, стабільної, політично неупередженої 

державної служби, яка відповідає принципам належного врядування, 

стандартам та кращим практикам держав-членів ЄС, країн Організації 

економічного співробітництва та розвитку, а також – організація якісного та 

ефективного функціонального управління державною службою в державних 

органах.  

Основними завданнями НАДС є: здійснення функціонального 

управління державною службою, забезпечення формування і реалізація 

державної політики у сфері державної служби та з питань управління 

персоналом у державних органах та  участь у формуванні державної політики 

у сфері служби в органах місцевого самоврядування (Положення про 

Національне агентство України з питань державної служби, 2014). 

Національне агентство України з питань державної служби визначає 

стратегічний плани своєї діяльності, який складає раз на три рoки і 

затверджується Кабінетом Міністрів України, формує стратегічні цілі, які 

направлені на (Національне агентство України з питань державної служби, 

2021i): 

1. посилення інституційної спроможності служб управління 

персоналом державних органів; 

2. підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до 

державної служби, законних прав та інтересів державних службовців; 

3. посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості 

діяльності НАДС у сфері державної служби;  

4. підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників і заступників 

5. адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу. 

Повноваження НАДС визначено в Положенні про Національне 

агентство Укрїни з питань державної служби (Положення про Національне 
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агентство України з питань державної служби, 2014), які можна за 

класифікувати за функціональністю наступним чином (табл. 2.2):  

 

Таблиця 2.1. Класифікація функцій НАДС відповідно до сфер 

діяльності (розроблено автором дисертаційного дослідження) 

у сфері 

нормативно-

правового 

забезпечення 

у сфері контролю за 

дотриманням вимог 

Закону № 889 

у сфері методичного 

забезпечення роботи 

служб персоналу 

у сфері професійної 

підготовки та 

підвищення 

кваліфікації 
- формує та реалізує 

державну політику 

у сфері державної 

служби; 

- розробляє проєкти 

і видає нормативно-

правові актів з 

питань державної 

служби, надає 

роз’яснення з 

питань 

застосування цього 

Закону та інших 

нормативно-

правових актів з 

питань державної 

служби 

- здійснює контроль за 

додержанням 

визначених цим 

Законом умов 

реалізації громадянами 

права на державну 

службу; 

- проводить у 

державних органах 

службові перевірки і 

перевірки стану 

дотримання вимог 

цього Закону; 

- вживає заходів щодо 

створення рівних умов 

для прийняття та 

просування по службі 

державних 

службовців;  

- забезпечує ведення і 

оприлюднення 

єдиного переліку 

вакантних посад 

державної служби в 

державних органах та 

переможців конкурсів 

- надає методичну 

допомогу службам 

управління 

персоналом у 

державних органах; 

- веде облік державних 

службовців категорії 

«А»; 

- розробляє за 

погодженням із 

Комісією з питань 

вищого корпусу 

державної служби 

типові вимоги до 

професійної 

компетентності 

державних службовців 

категорії «А» та подає 

їх Кабінету Міністрів 

України для 

затвердження 

- забезпечує визначення 

потреб у професійному 

навчанні державних 

службовців відповідно 

до вимог професійних 

стандартів; 

- формує пропозиції 

щодо обсягів 

державного замовлення 

на професійне навчання 

державних службовців 

для державних потреб; 

- сприяє розвитку 

системи навчальних 

закладів, що 

здійснюють професійне 

навчання державних 

службовців; 

 - організовує із 

залученням навчальних 

закладів розроблення 

освітньо-професійних 

програм у галузі знань 

«Публічне управління 

та адміністрування» та 

їх погодження. 

 

У рамках Стратегічних цілей визначено пріоритетні завдання 

діяльності НАДС (Національне агентство України з питань державної 

служби, 2021i). 

Важлива роль у формуванні державної політики, здійснення 

моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері 

управління персоналом на державній службі, а також – розроблення 

пропозицій щодо її впровадження або коригування покладена на 

Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній 
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службі та в органах місцевого самоврядування, що утворений як самостійний 

структурний підрозділ НАДС та виконує ряд завдань (Національне 

агентство України з питань державної служби, 2021k).  

До сфери управління НАДС також відноситься Центр адаптації 

державної служби до стандартів Європейського Союзу, який, у свою чергу, є 

важливим суб’єктом управління державною службою в сучасних умовах 

євроінтеграції та інших міжнародно-політичних тенденцій. Центр створено 

на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Питання Центру 

сприяння інституційному розвитку державної служби» (Питання Центру 

сприяння  інституційному розвитку державної служб, 2008), з метою 

поглиблення співробітництва між Україною та ЄС у сфері державної служби 

та державного управління шляхом удосконалення механізму 

інституціонального забезпечення та адаптації до стандартів ЄС, зокрема 

залученням інструментів інституціональної розбудови ЄС Twinning, TAIEX, 

SIGMA. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського 

Союзу, так як і НАДС наділений повноваженнями утворювати постійні або 

тимчасові консультативні, дорадчі органи, які також є важливими суб’єктами 

управління державною службою та людськими ресурсами.  

НАДС здійснює свої повноваження безпосередньо, а також – через 

створені ним територіальні органи. Десять міжрегіональних управлінь у 

межах своїх повноважень забезпечують реалізацію державної політики у 

сфері державної служби та з питань управління персоналом у державних 

органах на відповідній території (Питання оптимізації діяльності 

територіальних органів Національного агентства з питань державної 

служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України, 2015).  

Іще одним суб’єктом системи управління державної служби, що 

підлягає теоретико-правовому аналізу є орган зі спеціальним організаційно-

правовим статусам – Комісія з питань вищого корпусу державної служби, що 

утворюється, як постійно діючий колегіальний орган КМУ, який затверджує 
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її персональний склад та умови оплати праці її членів, крім тих членів 

Комісії, що входять до її складу за посадою. Склад Комісії формується з 

представників публічних органів влади та представників громадськості і їх 

повноваження, в більшості випадків, здійснюються на громадських засадах. 

Вона утворюється як колегіальний орган без статусу юридичної особи і 

здійснює свою діяльність на підставі Положення та Регламенту, у її складі 

створюються комітети (Про утворення Комісії з питань вищого корпусу 

державної служби та затвердження її персонального складу, 2019). 

Основною метою створення та діяльності Комісії є (Про утворення 

Комісії з питань вищого корпусу державної служби та затвердження її 

персонального складу, 2019): 

1) виключення корупційних ризиків, політичного впливу і 

суб’єктивізму при прийнятті рішення суб’єктом призначення:  

2) сприяння формуванню професійного і кваліфікованого вищого 

корпусу державної служби;  

3) гарантування реалізації громадянами України права рівного доступу 

до державної служби, захисту їх законних прав у сфері державної служби». 

Вітчизняна дослідниця Панова (2019) визначає статус Комісії 

багатоаспектною та багатоелементною категорією, яка містить такі окремі 

блоки елементів:  

– цільовий, який проявляється в цілях, завданнях і функціях Комісії; 

– структурно-організаційний, який проявляється в порядку формування 

Комісії, її організаційній структурі та способі підпорядкування; 

– компетенційний, який проявляється через сукупність повноважень. 

Із метою оптимізації процесу організації та процедури оцінювання 

конкурсантів, оперативного та ефективного забезпечення проведення 

конкурсів на зайняття посад державної служби, покращення спроможності 

конкурсних комісій в 2019 році НАДС був створений Центр оцінювання 

кандидаті на зайняття посад державної служби (Про внесення змін до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 2021). 
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При НАДС створено Раду управління людськими ресурсами – 

постійний консультативно-дорадчий орган, до складу якого входять 

представники HR-департаментів усіх центральних органів виконавчої влади. 

Вона є важливим органом координації політики у сфері управління 

людськими ресурсами в державних органах та органах місцевого 

самоврядування. Членами Ради є керівники служб управління персоналом 

центральних органів виконавчої влади (Національне агентство України з 

питань державної служби, 2022n). 

Досліджуючи систему управління державною службою України, 

необхідно зазначити, що одним з найважливіших елементів структурних 

реформ у сфері державного управління та державної служби є запровадження 

інституту керівника державної служби. Характеризуючи сутність поняття 

«керівник державної служби», доцільно звернутись до положень Закону, 

який визначає, що це посадова особа державного органу, яка займає вищу 

посаду в даному органі, до посадових обов’язків якої належить здійснення 

повноважень з питань державної служби та організації роботи інших 

працівників у цьому органі (Про державну службу, 2015). 

Слід відзначити, що вищезазначене поняття є новелою в галузі науки 

публічного управління та адміністрування. Аналіз наукових розвідок 

свідчить, про те, що більш дослідженою є дефініції «керівник органу 

виконавчої влади» та «керівник органу державної влади». 

Характеризуючи поняття «керівник органу виконавчої влади», 

дослідниця Армаш (2005) наголошує, що це посада керівника, яка 

трактується, як структурна одиниця апарату державного органу, та виконує 

низку службових (організаційно-розпорядчих) повноважень відповідно до 

вимог встановленими нормативними актами. 

У наукових дослідженнях також пропонуються різні тлумачення 

терміну «керівник органу державної влади. Так, група дослідників Савченко, 

Мельникова, Боковикова, Білосорочка (Савченко та ін., 2012) трактують 

визначення «керівник органу державної влади» з декількох позицій: 
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– як посадову особу, що, з огляду на характер та зміст повноважень, 

очолює цей орган, розпоряджається його ресурсами, приймає рішення про їх 

використання й несе персональну відповідальність за його роботу; 

– керівник органу державної влади – це особа, яка обіймає певну 

посаду, офіційно призначена вищестоящим керівництвом, забезпечує 

реалізацію компетенції державного органу шляхом здійснення функції 

керівництва, є структурною одиницею апарату державного органу, наділена 

регламентованими правами і обов’язками, забезпечує створення умов 

ефективної діяльності державного апарату. 

Маліновський (2018b) пропонує таке визначення «керівник державного 

органу» – це є посадова особа, яка, беручи до уваги характер та зміст 

повноважень, очолює цей орган і несе персональну відповідальність за його 

діяльність.  

Проте, теоретичні визначення категорій суб’єктів державного 

управління не завжди корелюють з закріпленими нормами, які закріплені  в 

нормативно-правових актах. У Законі «Про державну службу». (2015) 

керівник державної служби в державному органі – посадова особа, яка 

займає вищу посаду державної служби в державному органі, до посадових 

обов’язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби 

та організації роботи інших працівників в цьому органі. Закон також 

розкриває змістовне визначення «суб’єкта призначення», що трактується, як 

державний орган або посадова особа, яким відповідно до законодавства 

надано повноваження від імені держави призначати на відповідну посаду 

державної служби в державному органі та звільняти з такої посади (Про 

державну службу, 2015). 

Отже, «керівник державної служби» та «суб’єкт призначення» є 

різними за змістом категорії, введення яких дало можливість розмежувати 

політичні й адміністративні посади, забезпечити реалізацію принципу 

стабільності державної служби. У залежності від статусу державного органу, 

його керівником може бути посадова особа, яка є також одночасно, і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8#w2_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8#w3_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8#w2_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19?find=1&text=%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8#w3_4
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керівником державної служби, і суб’єктом призначення, наприклад: Голова 

НАДС, начальник Міжрегіонального управління НАДС, керівник 

структурного підрозділу обласної державної адміністрації тощо.  

У ст. 17 Закону «Про державну службу», (2015) закріплено 

адміністративно-правий статус та повноваження керівника державної служби 

в державному органі, тому в дисертаційному дослідженні розглянемо його, 

як суб’єкта системи управління державною службою. Зокрема, повноваження 

керівника державною служби в державному органі здійснюються керівником 

цього державного органу, за винятком деяких із них. Так, у Секретаріаті 

КМУ – Державний секретар КМУ, у міністерстві – державний секретар 

міністерства, у місцевих державних адміністраціях – керівник апарату, у 

структурному підрозділу зі статусом юридичної особи публічного права – 

керівник структурного підрозділу. 

Запровадження посад керівника державної служби та державних 

секретарів стало одним з найпрогресивніших положень нового Закону «Про 

державну службу», (2015) та вплинуло на формування нової моделі 

державного управління. Вперше на законодавчому рівні здійснено розподіл 

керівних посад на адміністративні та політичні та визначено поняття «статус 

та повноваження керівника державної служби».  

Розглядаючи питання компетенції керівника державної служби, 

Рябченко (2018) визначає, що вони поширюється на відносини в сфері 

управління персоналом державного органу, стосується посад державної 

служби категорій «Б» і «В» та спрямована на упорядкування, забезпечення 

керованості діяльності персоналу державного органу.   

Законом «Про державну службу», (2015) визначено, що в кожному 

державному органі на різних рівнях системи державної служби має 

функціонувати служба управління персоналом. Залежно від чисельності 

персоналу, вона утворюється як структурний підрозділ або вводиться посада 

спеціаліста з питань управління персоналом. 
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Враховуючи рівень, статус та об’єм повноважень державного органу, а 

також – обсяг, характер і складність кадрової роботи, служба управління 

персоналом може бути виділена в самостійний структурний підрозділ органу, 

утворення якого можливе лише на підставі дотриманням вимог постанови 

КМУ «Про упорядкування структури апарату центральних органів 

виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних 

адміністрацій», (2005). Цим нормативно-правовим актом встановлено такі 

організаційно-правові форми утворення самостійних підрозділів: сектор, 

відділ, управління та департамент. 

Враховуючи зазначене, можна зробити визначення, що служба 

управління персоналом – це структурний підрозділ у складі апарату 

державного органу (сектор, відділ, управління, чи департамент з питань 

управління персоналом) або окрема посада спеціаліста з питань персоналу, 

що організує кадрову роботу та забезпечує здійснення керівником державної 

служби своїх повноважень. 

Досліджуючи керовану систему управління (об’єкта управління), 

Наливайко (2020) наголошує на її пристосуванні та трансформації на основі 

особистісних властивостей, здатностей та характеристик з метою досягнення 

цілей учасників управлінського процесу через здатність швидко реагувати на 

виклики внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Наливайко (2020) на основі аналізу організаційних структур управління 

персоналом, представленої Чикурковою виділяє традиційні та стратегічні 

структури управління персоналом та розкриває їх змістовну наповненість: 

– традиційні структури управління персоналом: функціональні, 

централізовані, ієрархічні, стабільні; щільний розподіл праці (за всіма 

ознаками), спеціалізація діяльності, закріплення обов’язків у стандартних 

організаційних документах; механізм контролю централізований із 

застосуванням всіх форм і методів 

– децентралізовані, гнучкі, з універсальними (в тому числі – 

тимчасовими) ланками, створеними «під мету» структури управління 
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персоналом; принцип формування ланок: орієнтація на виявлення та 

розв’язання проблем управління персоналом; ОСУП – єдина команда, що 

користується як адміністративними, так і соціально-психологічними 

методами координації та контролю. 

Пруднікова (2017), здійснюючи опис організаційної структури, 

запропонувала її класифікацію з відповідними ознаками: 

1) характер реакції на вплив факторів бізнес-середовища: жорстка та 

адаптивна;  

2) стаціонарність кадрів: стаціонарні, стаціонарно-проєктні, 

стаціонарно-аутсорсингові, гнучкі;  

3) орієнтація зусиль організаційної структури управління: продуктова 

(підтипи: глобально-орієнтована); орієнтована на споживача (підтип – 

змішана); регіональна (підтипи: глобально-орієнтована, регіональна, 

змішана); програмно-цільова, проблемно-цільова;  

4) характер взаємозв’язків між елементами структури: лінійна, 

функціональна, лінійно-функціональна, лінійно-штабна, дивізіональна, 

проєктна, конгломератна, матрична, сітьова;  

5) варіант групового підходу до розв’язання проблемних ситуацій: 

командна, проблемно-групова.  

Виокремленні ознаки демонструють їх невпорядкованість та 

розбіжність у залежності від типології структури організаційної системи.  

Наливайко (2020) у своїх наукових дослідженнях пропонує 

класифікаційні ознаки організаційної структури управління персоналом через 

диверсифікацію способів залучення особистості на основі спільного 

управління та виконання завдання.  

Порядок організації кадрової роботи в конкретному державному органі 

визначається організаційною структурою управління персоналом (далі – 

ОСУП). Організаційна структура визначає: структуру і штати кадрової 

служби, впорядкованість завдань, посад, повноважень і відповідальність 

працівників служби персоналу, враховуючи їх управлінську діяльність. 
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Кожен державний орган самостійно визначає ту чи іншу ОСУП у залежності 

від його особливостей та кількісного складу. Кількість працівників служби 

управління персоналом державного органу визначається з розрахунку до 20 

осіб на одного спеціаліста цієї служби. Основні завдання, функції та права 

(адміністративно-правовий статус) служби управління персоналом 

визначаються Положенням про службу управління персоналом, яке 

розробляється на основі Типового положення про службу управління 

персоналом державного органу (Про затвердження Типового положення про 

службу управління персоналом державного органу, 2016) у кожному 

державному органі та затверджується його керівником. 

Сучасна організаційна структура управління персоналом визначає: 

структуру і штати кадрової служби, впорядкованість завдань, посад, 

повноважень і відповідальність працівників служби персоналу, враховуючи  

їх управлінську діяльність. Кожен державний орган самостійно визначає 

ОСУП, залежно від його особливостей та кількісного складу. У державному 

органі, кількість якого становить менше 10 осіб, обов’язки служби 

управління персоналом можуть бути покладені на одного з державних 

службовців цього органу. Чисельність працівників служби управління 

персоналом державного органу визначається з розрахунку до 20 осіб на 

одного спеціаліста цієї служби (Про затвердження Типового положення про 

службу управління персоналом державного органу, 2016). 

Типове положення про службу управління персоналом, (2016) 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.  

Відповідно до Положення, основними завданнями служби управління 

персоналом є: реалізація державної політики з питань управління персоналом 

у державному органі; забезпечення здійснення керівником державної служби 

своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення 

організаційного розвитку державного органу; добір персоналу державного 

органу; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до 
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службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; 

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; 

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у 

підпорядкованих територіальних органах; документальне оформлення вступу 

на державну службу, її проходження та припинення. 

Служба управління персоналом задіяна на всіх етапах розвитку 

потенціалу державного органу, виконує весь комплекс робіт із підбору, 

розстановки, навчання та виховання кадрів, а її  діяльність спрямована на 

виконання мотиваційної, організаційно-планувальної, контрольно-

регулятивної та координаційної функцій. У такому контексті, можна зробити 

висновок, що діяльність служб управління персоналом є комплексним і 

системним явищем, з власною організаційною структурою та охоплює значне 

коло адміністративно-управлінських питань, пов’язаних із набором, 

розстановкою, підготовкою та розвитком персоналу державного органу.  

На сучасному етапі реформування державної служби значно зростає 

роль служб управління персоналом в системі державної служби. Проте, 

статус більшості кадрових служб та їх можливості, на жаль, сьогодні 

залишається невисокий та потребує постійного вдосконалення.  

Національним агентством Укрїни з питань державної служби 

затверджена Стратегія управління персоналом (далі – Стратегія), яка 

розрахована на період до 2022 року (Національне агентство України з 

питань державної служби, 2020h) та визначає ключові напрямки політики 

управління персоналом. У цьому документі визначено місію, ціннісні 

орієнтації, сформовано принципи взаємодії та ключові пріоритети кадрової 

політики, а також – необхідні кроки щодо її реалізації. Метою Стратегії 

визначено розроблення комплексного підходу до управління персоналом та 

розвитку його потенціалу, формування високопрофесійної та мотивованої 

команди Національного агентства з питань державної служби (Національне 

агентство України з питань державної служби, 2020h).  
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Ефективність функціонування служб управління персоналом 

передбачає виконання ролі (Національне агентство України з питань 

державної служби, 2021l): 

– аналітика – тут йдеться про стратегічне управління персоналом, 

визначення стратегічних цілей державного органу, узгодження їх із HR-

стратегією; 

– комунікатора – служба управління персоналом повинна представляти 

інтереси персоналу у державному органі, заохочувати та мотивувати своїх 

працівників, забезпечувати реалізацію права голосу кожного державного 

службовця; 

– каталізатора змін – служба управління персоналом має 

трансформувати, змінювати та оновлювати структуру державного органу. 

А також – впроваджувати у свою роботу сучасні методи та інструменти 

управління персоналом на державній службі: 

– розробка HR-стратегії державного органу, колективного договору, що 

гарантують працівникам можливість долучитися до прийняття важливих 

рішень в державному органі; 

– підвищення мотивації і прихильності персоналу; 

– підвищення професійної компетентності державних службовців, 

розширення бази умінь та навичок, складанню індивідуальної програми 

підвищення рівня професійної компетентності державного службовця та 

визначення вимог до рівня його професійної компетентності; 

– впровадження процесів управління ефективністю та оцінювання 

результатів службової діяльності; 

– система заохочення. 

У 2018 році НАДС розроблено методологію моніторингу рівня 

спроможності служб управління персоналом та проведено його пілотну 

оцінку в 6-ти державних органах, які здійснюють підготовку та реалізацію 

основних національних реформ у: Мінфіні, Мінкульті, Мін’юсті, 

Мінінфраструктури, НАДС та Державному агентстві з питань електронного 
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урядування. Результати пілотної оцінки засвідчили, що спроможність служб 

управління персоналом у зазначених державних органах перебувають на 

належному рівні. Крім того, проведено два опитування працівників служб 

управління персоналом (опитано 659 працівників та працівниць служб) та на 

основі отриманих результатів визначено потреби в методичній допомозі. Із 

метою приведення системи управління персоналом у відповідність із 

європейськими стандартами та посилення спроможності НАДС для 

комплексного розвитку державної служби для працівників служб управління 

персоналом органів державної влади проведено 15 семінарів, конференцій і 

тренінгів із питань впровадження законодавства та сучасних інструментів 

управління персоналом на державній службі (Методологія визначення 

спроможності служб управління персоналом держаних органів, 2019).  

Виходячи з вищезазначеного, доцільним є перехід на нові 

організаційно-структурні форми побудови і управління персоналом 

державної служби. Важливим є розуміння керівника і призначення кадрових 

служб в управлінні персоналом державного органу з урахуванням 

рекомендацій спеціалістів служб управління персоналом. 

Аналіз процесу інституційного розвитку служб управління персоналом 

дає можливість стверджувати про необхідність формування сучасних 

підходів до організації управління персоналом. Кадрова служба має бути 

каталізатором змін та трансформації, інноваційних перетворень у структурі 

державного органу, запровадженні та використанні  в своїй роботі сучасних 

технологій, методів та інструментів управління персоналом. Слід зазначити, 

що сучасні реалії вимагають сучасної, абсолютно нової моделі управління 

персоналом, яка зможе забезпечити колективну роботу та налагоджену 

співпрацю в державному органі, що повинна бути спрямована на формування 

нових НR-служб, які здатні забезпечити впровадження в державних органах 

сучасні технології (в тому числі – HRMS). Питання зміни технології 

управління персоналом є одними з найактуальніших в умовах цифровізації 
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економіки та формування нової системи HR-менеджменту на державній 

службі.  

Тенденція до зростання розвитку служб управління персоналом, 

просліджується в звіті НАДС про результати оцінки рівня спроможності 

служб управління персоналом державних органів (Національне агентство 

України з питань державної служби, 2018b), які здійснюють підготовку та 

реалізацію ключових національних реформ. За результатами проведеного 

оцінювання, НАДС рекомендувало державним органам посилити роботу у 

напрямах діяльності служби управління персоналом.  

Інституційна спроможність служб управління персоналом державних 

органів безпосередньо впливає на функціонування та розвиток системи 

управління державною службою, тому вона є одним із основних елементів 

цієї системи. 

У Законі України «Про державну службу», (2015) до елементів 

управління системи державної служби віднесено конкурсні комісії, склад, 

принципи, інструменти, порядок формування та роботи, повноваження якої 

визначаються Законом та Порядком проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби (Про державну службу, 2015; Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 2016).  

Зазначений суб’єкт управління утворюється з метою проведення 

конкурсу в державному органі на зайняття вакантних посад державної 

служби категорій «Б» і «В» керівником державної служби, або суб’єктом 

призначення. Конкурсна комісія утворюється у складі голови і членів комісії 

в загальній кількості не менше п’яти осіб. До її складу входять представники 

служби управління персоналом та юридичної служби, а також – окремих 

структурних підрозділів державного органу. До складу комісії не можуть 

входити державні службовці інших органів, проте до її роботи вони можуть 

залучатися, так як і інші працівники, науковці та експерти у відповідній 

сфері. Важливою посадовою особою в складі конкурсної комісії є особа, на 

яку покладено функції адміністратора конкурсу, вона визначається 
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керівником державної служби, органу, в якому проводиться конкурс із числа 

працівників служби управління персоналом. За результатами конкурсного 

відбору, який здійснюється в два етапи для державних службовців категорії 

«В» і в три для категорії «Б», конкурсна комісія визначає за результатами 

проведення конкурсу його переможця.  

Юридичне оформлення цього процесу здійснювалось складанням 

протоколу засідання комісії, засвідченого усіма її членами. Рішенням комісії 

визначався переможець конкурсу і суб’єкт призначення на підставі цього 

рішення в обов’язковому порядку призначає його на посаду. Результати 

конкурсного відбору – рішення комісії (протокол засідання комісії) є 

юридичним документом, який вносився до особової справи державного 

службовця, і це рішення було можливо оскаржити в суді. У такому випадку 

конкурсна комісія фактично реалізує адміністративно-правову функцію 

управління щодо добору персоналу в державному органі. Слід відміти, що з 

моменту прийняття Постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», (2019), змінився 

адміністративно-правовий статус конкурсної комісії щодо участі в доборі на 

державну службу, і комісія ці функції втратила. Сьогодні вона здійснює такі 

організаційно-управлінські повноваження: організує тестування, розв’язання 

ситуаційних завдань і визначає п’ять кандидатів з найбільшою кількістю 

балів відповідно до загального рейтингу. Таким чином, спостерігається в 

діяльності комісії перехід від адміністративно-правових функцій до 

організаційних. Керівник здійснює завершальний етап конкурсного відбору – 

співбесіди та за її результатами приймає рішення про переможця конкурсу 

або про його відсутність. Сьогодні змінився статус конкурсної комісії та, 

звичайно, її вплив, як суб’єкт системи управління на процес формування 

кадрового складу державної служби. Це вплинуло на забезпечення таких 

європейських демократичних принципів публічного управління, як: 

прозорість, доброчесність, довіра суспільства та справедливого процесу при 

проведені конкурсного відбору. Комісія, як колегіальний орган забезпечувала 
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дотримання зазначених вищих принципів, на відміну від нинішнього 

одноосібного прийняття рішення керівником державної служби. 

Слід наголосити, що конкурсна комісія, як колегіальний орган, 

здійснює оцінювання кандидатів, які вступають на державну службу, не є 

ефективним суб’єктом у конкурсному відборі. Тому, зважаючи на цей факт, 

доцільним є запровадження зарубіжного досвіду та сучасних практик 

організації кадрового менеджменту в публічних органах. Більш 

професійними та дієвим суб’єктами  процесу оцінювання можуть стати 

Центри оцінювання. 

Із метою посилення ефективності діяльності служб управління 

персоналом щодо кадрового менеджменту, зокрема, в частині забезпечення 

прозорості проведення процедури конкуру (після завершення дії воєнного 

стану), необхідно змінити процедуру вступу на державну службу через 

створення Регіональних центрів оцінювання при Міжрегіональних 

управліннях Національного агентства України з питань державної служби. 

Для проведення оцінювання кандидатів на державну службу, слід залучати 

компетентних фахівців, у залежності від специфіки і сфери діяльності 

державного органу та посади кандидатів, на державну службу (фінанси, 

медицина, економіка, соціальна сфера, екологія тощо). За таких умов зникне 

необхідність створення в кожному державному органі конкурсної комісії та 

появиться можливість більш професіонального оцінювання кандидатів на 

державну службу. Результати оцінювання кандидатів в Регіональних центрів 

оцінювання можна розміщувати на порталі кандидатського резерву HRMIS. 

Раніше НАДС ініціювало створення кандидатського резерву в системі 

державної служби (підготовлений проєкт змін до закону України «Про 

державну службу») на порталі НАДС. Створення в інтегрованій 

інформаційній системі управління людськими ресурсами на державній 

службі модулю, де будуть розміщені результати оцінювання Регіональних 

центрів оцінювання. Це надасть можливість застосувати нові комунікаційні 
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технології та впровадити цифровізацію в управління персоналом в системі 

державної служби.  

Запровадження воєнного стану суттєво вплинуло на організацію 

системи державної служби та управління персоналом (Про введення воєнного 

стану в Україні, 2022; Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», 2022). Законодавець, відповідно до 

вимог воєнного стану, вніс зміни в процедуру призначення на державну 

службу та звільнення з державної служби, організацію проходження 

державної служби, в механізм надання відпусток та соціальних гарантій 

державним службовцям. Початок військових дій на території України суттєво 

вплинув на порядок та режим роботи органів публічної влади. У зв’язку із 

цим функціонування органів влади та режим роботи ïx працівників мас бути 

організований, враховуючи безпекову ситуацію у конкретному регіоні. 

Забезпечення ефективної роботи державного органу в цей період вимагає 

гнучкості та швидкої адаптації до подій, що відбуваються. Сьогодні 

державне управління в регіонах здійснюються військовими адміністраціями. 

Залежно від ситуації, яка склалася в регіоні, а також – завдань та 

функцій, які виконує державний орган, керівник державної служби приймає 

рішення щодо організації форми роботи державного службовця. Постановою 

КМУ «Деякі питання організації роботи державних службовців та 

працівників державних органів у період воєнного стану», (2022), 

встановлено, що у період воєнного стану для державних службовців та 

працівників державного органу, які перебувають на території України, за 

рішенням керівника державної служби в державному органі може 

запроваджуватися дистанційна робота у разі наявності організаційних і 

технічних можливостей для виконання їх посадових обов’язків. Керівник 

державної служби самостійно приймає рішення, що до організації роботи 

посадових осіб у державному органі.  

В умовах воєнного стану змінися порядок призначення на посади 

державної служби. Призначення на посади державної служби здійснюються 
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керівником державної служби або суб’єктом призначення, начальником 

відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору на підставі: 

поданої заяви; заповненої особової картки встановленого зразка; документів, 

що підтверджують наявність у таких осіб (громадянства України, освіта, 

досвід роботи згідно з вимогами законодавства встановлених щодо 

відповідних посад).  

Слід наголосити, що відповідно до роз’яснень НАДС від 02 березня 

2022 року, у разі набуття районною, обласною державною адміністрацією 

статусу відповідної районної, обласної військово-цивільної адміністрації 

частини п’ятої ст. 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 

(2015) посади державних службовців у таких адміністраціях можуть 

заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених 

відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу 

правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому 

законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави 

та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у 

правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а 

також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної 

адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть 

призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без 

конкурсного відбору. Інших винятків з питань призначення на посади 

державної служби в державних органах в особливий період законодавством 

не передбачено (Про військово-цивільні адміністрації, 2015). 

Із метою врегулювання правовідносин пов’язаних з призначенням на 

державну службу, Верховна Рада прийняла в цілому Закон про внесення змін 

до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про 

правовий режим воєнного стану» щодо забезпечення керованості державою в 

умовах воєнного стану (реєстр. № 7153). 

Для належного оформлення відносин з державними службовцями, яких 

зараховано до складу Сил територіальної оборони Збройних Сил України та 
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добровольчих формувань територіальних громад, а також – належної фіксаціі 

відсутності ïx на робочому місці, на думку НАДС, у державному органі слід 

видати наказ (розпорядження) про увільнення відповідних державних 

службовців від роботи у зв’язку з таким зарахуванням, застосувавши 

аналогію закону. 

Оптимізація системи державної служби та процесу управління 

персоналом є одним із основних векторів реформування з урахуванням 

світових практик та стандартів.  

Характеристика функціонування системи державної служби та її 

елементів надало можливість оцінити її вплив на систему управління 

персоналом загалом та окреслити перспективи подальшого розвитку. 

Нормативно-правове регулювання управління персоналом в системі 

державної служби буде розглянуто в п. 2.3. дисертаційного дослідження.  

 

2.3. Нормативно-правове регулювання процедур управління 

персоналом в системі державної служби України  

 

Аналіз правових актів України щодо діяльності державного службовця 

було проведено відповідно до визначених класифікацій і особливостей 

управління персоналом в системі державної служби, які розкрито в розділі 1 

та підрозділах 2.1, 2.2 цього дисертаційного дослідження.  

Проведений аналіз продемонстрував, що загалом регламентуються 

певні складові процесу управління персоналом в системі державної служби, 

що дало можливість автору дисертаційного дослідження зробити авторську 

систематизацію правових актів України щодо складових управління 

персоналом в системі державної служби в України. Зокрема, правові акти 

стосуються побудови та регламентації таких процесів:  

– управлінські відносини; 

– кар’єра державного службовця; 

– статус та види кадрових служб;  
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– управління професійним розвитком персоналу державної служби; 

– кадровий аудит (в якості звітів щодо кількісного та якісного складу 

державних службовців); 

– етика поведінки державного службовця; 

– оцінювання персоналу державної служби, методики оцінювання та їх 

корегування; 

– стимулювання персоналу. 

Управлінські відносини державних службовців регламентуються 

певними правовими актами та стосуються декількох блоків: 

1) Законом України «Про державну службу», (2015) статтею 1 

«Державна служба та державний службовець» у пункті 4 сутність державної 

служби визначається також в управлінні персоналом державних органів, а у 

пункті 2 йдеться про управлінські відносини з позицій діяльності державного 

службовця, зокрема це стосується здійснення повноважень відповідно до 

функцій і завдань державного службовця певного державного органу. 

Статтею 2 «Визначення термінів» Закону України «Про державну 

службу», (2015) дефініція «службова дисципліна» тлумачиться в контексті 

управлінських відносин, зокрема, щодо неухильного додержання Присяги 

державного службовця, виконання обов’язків, правил внутрішнього 

розпорядку.  

Рівень управлінських відносин регламентується статтею 6 «Категорії 

посад державних службовців» Закону України «Про державну службу», 

(2015). де встановлюються залежності між змістом роботи, прийняттям 

рішення, ступенем посадової відповідальності, а також рівня компетентності 

та кваліфікації державних службовців. 

Стаття 7 «Основні права державного службовця» Закону України «Про 

державну службу», (2015) у контексті управлінських відносин виокремлює: у 

пункті 2 – чітке визначення посадових обов’язків; у пункті 3 – належні умови 

для роботи та матеріально-технічне забезпечення; у пункті 4 – оплату праці; 

у пункті 5 – відпустки, соціальне і пенсійне забезпечення. 
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Стаття 8 «Основні обов’язки державного службовця» Закону України 

«Про державну службу», (2015), пункт 1 «Державний службовець 

зобов’язаний» висвітлює певні складові управлінських відносин, які 

стосуються процесів управління персоналом, зокрема: підпункти 1 і 9 – діяти 

в межах законодавства України; підпункт 5 – використовувати державну 

мову; підпункт 6 – забезпечувати ефективне виконання завдань і функцій 

державних органів; підпункт 7 – виконувати посадові обов’язки сумлінно і 

професійно; підпункт 8 – виконувати рішення державних органів та накази, 

розпорядження, доручення керівників; підпункт 10 – запобігати конфлікту 

інтересів; підпункт 12 – зберігати державну таємницю, персональні дані 

інших осіб; підпункт 13 – надавати публічну інформацію. Додатково 

констатується зобов’язання державних службовців щодо виконання 

обов’язків, які зазначено у положеннях відповідних структурних підрозділів, 

посадових інструкціях державних органів, а також в контрактах про 

проходження державної служби. 

Стаття 9 «Підпорядкування державного службовця та виконання наказу 

(розпорядження), доручення» Закону України «Про державну службу», 

(2015) конкретизує певні управлінські відносини: пункт 1 визначає 

підпорядкованість державного службовця відповідно до виконання 

посадових обов’язків; пункт 2 регламентує зобов’язання щодо виконання 

наказів, розпоряджень, доручень керівника в межах повноважень державного 

службовця; пункт 3 характеризує зміст та форму наказу (розпорядження); 

пункт 4 регламентує взаємовідносини між керівниками різних рівнів і 

державним службовцем при отриманні ним наказу (розпорядження) для 

виконання; пункт 5 констатує право скасування наказу (розпорядження); 

пункт 6 визначає процедуру права державного службовця оскаржувати 

законність виданого керівником наказу (розпорядження); пункт 7 

регламентує відповідальність державного службовця за невиконання наказу 

(розпорядження); пункт 8 регламентує відносини між керівником та 

державним службовцем у разі вимоги останнім надання письмового 
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підтвердження наказу (розпорядження); пункт 9 визначає відповідальність за 

видання злочинного наказу (розпорядження). 

Статтею 17 «Керівник державної служби в державному органі» Закону 

України «Про державну службу», (2015) визначається: 

– перелік посад (п. 1) державного органу, функціональні обов’язки до 

яких стосуються повноважень керівника державної служби: Державний 

секретар Кабінету Міністрів України (у Секретаріаті Кабінету Міністрів 

України); державний секретар міністерства (у міністерстві); керівник 

відповідного органу (в іншому центральному органі виконавчої влади); 

керівник апарату та керівник структурного підрозділу зі статусом юридичної 

особи публічного права (місцевих державних адміністраціях); керівник 

відповідного органу (у державних органах, посади керівників яких належать 

до посад державної служби); керівник апарату/секретаріату (в інших 

державних органах або в разі прямого підпорядкування окремій особі, яка 

займає політичну посаду); 

– характеризуються повноваження керівника державної служби (п. 2), 

які автором дисертаційного дослідження систематизовано за функціями 

керівника, зокрема: 

управлінські (п.1 – планування роботи з персоналом, проведення 

конкурсів на зайняття посад державної служби; п. 2 – планування службової 

кар’єри, планове заміщення посад державної служби; п. 3 – забезпечує 

своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади 

інформації про вакантні посади державної служби; п. 6 – забезпечує 

підвищення кваліфікації державних службовців; п. 7 - здійснює планування 

навчання персоналу; п. 9 – розглядає скарги на дії або бездіяльність 

державних службовців; п. 11 - виконує функції роботодавця стосовно 

працівників державного органу, які не є державними службовцями; п. 12 – 

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення); 

адміністративна (п. 4 – призначає/звільняє громадян України, які 

пройшли конкурсний відбір, на посади державної служби, укладає/розриває 
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контракти про проходження державної служби; п. 5 – присвоює ранги 

державним службовцям державного органу; п. 8 – здійснює контроль за 

дотриманням виконавської та службової дисципліни; п. 3 – делегування 

окремих повноважень керівникам самостійних структурних підрозділів 

апарату та територіальних органів чи відокремлених підрозділів 

центрального органу виконавчої влади); 

мотивація та стимулювання  (п. 2 – стимулює просування по службі; п. 

10 – приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності). 

Отже, виокремлюються 3 функції керівника державної служби в 

державному органі: управлінська; адміністративна; мотивація та 

стимулювання. При цьому, найбільш вагомими за кількістю повноважень є 

управлінська та адміністративна функція. Функція мотивацій та 

стимулювання є обмеженою і складає тільки 17% від всіх офіційних функцій, 

зазначених в Законі України «Про державну службу». 

Статтею 63 «Обов’язки керівника державної служби щодо 

забезпечення службової дисципліни» регламентується: 

– відповідальність за неналежний рівень службової дисципліни (п. 1); 

– повноваження щодо притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності (п. 1); 

– обов’язки (п. 2), які автором дисертаційного дослідження 

співвіднесені з систематизованими функціями посадових осіб, зокрема 

з’ясовано, що обов’язки також розподіляються за управлінськими, 

адміністративними функціями та мотивації і стимулювання:  

управлінські: створення умов для виконання посадових обов’язків (п. 1, 

пп. 1); створення умов для підвищення професійної компетентності 

державними службовцями; керуватися публічними інтересами, суворо 

дотримуватися і забезпечувати дотримання нормативно-правових актів (п. 1, 

пп. 3; організовувати роботу державних службовців (п. 1, пп. 5); 

забезпечувати ефективне виконання завдань, що поставлені перед державним 
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органом (п. 1, пп. 5);  

адміністративні: вимоги до належного виконання державними 

службовцями посадових обов’язків (п. 1, пп. 1); контроль за виконанням 

посадових обов’язків (п. 1, пп. 2); забезпечувати виконання державними 

службовцями посадових обов’язків; застосування дисциплінарних стягнень 

(п. 1 пп. 4); оцінювання результатів службової діяльності державних 

службовців; забезпечувати прозорість та об’єктивність під час оцінювання 

результатів діяльності (п.1, пп. 5); проведення профілактичних заходів щодо 

запобігання вчиненню державними службовцями дисциплінарних 

проступків, виявляти та своєчасно припиняти їх вчинення (п. 1, пп. 7); 

мотивація і стимулювання: виховання у державних службовців 

сумлінного сумлінне ставлення до служби, бережливе ставлення до 

державного майна, підтримувати їхню ініціативу, а також вживати заходів 

для додержання ними правил етичної поведінки» (п. 1, пп. 6). 

З’ясовано, що більша частина обов’язків керівника державної служби, 

регламентованих Законом України «Про державну службу», в контексті 

роботи з персоналом стосуються управлінської та адміністративної функцій. 

Мотивація та стимулювання стосуються більше виховної функції керівника 

щодо: сумлінного ставлення до служби; бережливого ставлення до 

державного майна; підтримки ініціативи; додержання правил етичної 

поведінки. Роль безпосереднього керівника державного службовця 

обмежується правом вносити клопотання щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності (ст. 63, п. 3).  

Також з’ясовано, що в Законі України «Про державну службу», (2015) 

більша частина статей присвячена дисциплінарній відповідальності 

державного службовця, аніж мотивації та стимулюванню. Так, глава 2 

«Засади дисциплінарної відповідальності» складається із великої кількості 

статей, які регламентують процес дисциплінарної відповідальності, зокрема: 

ст. 64 «Дисциплінарна відповідальність державного службовця»; ст. 65 

«Підстави для притягнення державного службовця до дисциплінарної 
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відповідальності»; ст. 66 «Види дисциплінарних стягнень та загальні умови 

їх застосування»; ст. 67 «Обставини, що пом’якшують або обтяжують 

дисциплінарну відповідальність»; ст. 67 «Суб’єкти, уповноважені 

порушувати дисциплінарні провадження та застосовувати дисциплінарні 

стягнення»; ст. 69 «Дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ 

та її повноваження»; ст. 71 «Порядок здійснення дисциплінарного 

провадження»; ст. 72 «Відсторонення державного службовця від виконання 

посадових обов’язків»; ст. 74 «Гарантії прав державних службовців під час 

застосування дисциплінарного стягнення»; ст. 75 «Пояснення державного 

службовця»; ст. 76. «Право на ознайомлення з матеріалами дисциплінарної 

справи»; ст. 77 «Рішення про накладення дисциплінарного стягнення чи 

закриття дисциплінарного провадження»; ст. 78 «Оскарження рішення про 

накладення дисциплінарного стягнення»; ст. 79 «Зняття дисциплінарного 

стягнення».  

Адміністративна складова процесу управління персоналом відображена 

в Наказі Національного агентства України з питань державної служби від 

11.09.2019 № 172-19 в редакції від 27.10.2020 «Про затвердження Порядку 

розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій "Б" та 

"В", (2019). В п. 6 Положення учасниками процесу розроблення та внесення 

змін до посадової інструкції є, окрім інших, і служба управління персоналом. 

Пунктом 7 визначено функції служби управління персоналом: «контролює 

розроблення посадових інструкцій державних службовців, які затверджує 

керівник державної служби або суб’єкт призначення; переглядає посадові 

інструкції на відповідність встановленим законодавством вимогам; надає 

консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових 

інструкцій; переглядає посадові інструкції з метою виявлення потреб у 

внесенні до них змін» (Про затвердження Порядку розроблення посадових 

інструкцій державних службовців категорій "Б" та "В", 2019), також далі 

визначено, що служба управління персоналом зобов’язана ознайомити 

державного службовця з посадовою інструкцією відповідно до термінів, 
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визначених в Порядку. У п. 8 визначено, що служба управління персоналом 

за власною ініціативою або за зверненням керівників «може звернутися до 

керівника державної служби з пропозицією розпочати проведення аналізу 

посад» або окремої посади. 

2) Інформаційна складова управлінської функції регламентована 

декількома документами та стосується доведення до відома державного 

службовця інформації та документів, зокрема: 

– ст. 91 «Порядок доведення до відома державного службовця 

інформації або документів» Закону України «Про державну службу», (2015) 

регламентує: у пункті 1 – види та форми доведення інформації або 

документів до відома державного службовця; у пункті 2 – варіанти 

надсилання документів та інформації державному службовцю; у пункті 3 – 

обов’язок державного службовця повідомити службу управління персоналом 

про різні засоби зв’язку з ним для отримання документів та інформації; у 

пункті 4 – дату доведення документів або інформації за умов відправки їх 

засобами зв’язку до відома державного службовця. 

Доведення інформації до відома державного службовця шляхом 

використання інформаційно-телекомунікаційних технологій регламентується 

Постановою КМУ «Про затвердження Порядку фіксації доведення 

інформації або документів до відома державного службовця шляхом 

використання засобів телекомунікаційного зв’язку», (2019). У цьому 

документі: 

– певна роль відводиться службі управління персоналом, яка має 

отримати від державних службовців адресу їх електронної пошти та 

зафіксувати її в особовій справі державного службовця; 

– констатується процедура доведення документів для виконання 

державним службовцем до відома: фіксування факту доведення інформації 

протоколом; призначення відповідального за складання протоколу; форма 

протоколу (у довільній формі, але має містити обов’язкові складові: дата, час, 

місце складання; підстава для подання завдання у е-форматі з зазначенням 
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правових підстав; дату, час, вид засобу зв’язку за яким надіслано завдання у 

е-форматі; контактні дані державного службовця, у тому числі е-пошта, 

номер телефону та ін.; короткий зміст документу або завдання для 

державного службовця; вказівки на посаду, прізвище, ім’я державного 

службовця – одержувача завдання; підпис, дата, найменування посади, 

прізвище, ім’я відповідального за складання протоколу, а також подібні дані 

керівника служби управління персоналом); 

– формуються додатки до протоколу як підтвердження факту 

надіслання завдання державному службовцю: рекомендується робити знімки 

з екрану засобу зв’язку або інше; 

– складений в одному примірнику протокол зберігається у службі 

управління персоналом: 

– державний службовець – отримувач завдання або інформації має 

право отримати копію протоколу, завірену у встановленому порядку.  

Регламентація процедур стосовно кар’єри державного службовця 

стосується декількох аспектів, а саме: 

1)  У ст. 2 «Визначення термінів» Закону України «Про державну 

службу», (2015) кар’єра державного службовця трактується у певних 

аспектах: у пункті 1.5 визначається поняття професійної компетентності як 

здатності застосовувати спеціальні знання, уміння, навички для виконання 

професійних завдань, особистого розвитку та професійного розвитку; у 

пункті 1.51 характеризується професійний розвиток, зміст якого ґрунтується 

на понятті безперервного особистісного та професійного розвитку.  

Ст. 7 «Основні права державного службовця» Закону України «Про 

державну службу», (2015) в аспекті управління кар’єрним зростанням 

забезпечує право на просування по службі, де основними вимогами є 

професійна компетентність і сумлінне виконання посадових обов’язків.  

Розділ 5 Закону України «Про державну службу», (2015) присвячено 

службовій кар’єрі та стосується декількох аспектів, які фіксують підрозділи 

управління персоналом: процедури проходження державної служби (ст. 38); 



147 

рангів державних службовців та їх присвоєння і зазначається важливість 

фіксації присвоєння рангів в особовій справі державного службовця, а також 

внесення даної інформації до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру 

загальнообов’язкового державного соціального страхування і внесення 

інформації в трудову книжку за вимогою державного службовця (ст. 39); 

просування по службі (ст. 40); переведення державних службовців (ст. 41); 

службового відрядження (ст. 41); зміни істотних умов державної служби (ст. 

43); оцінювання результатів службової діяльності (ст. 44); публічного звіту 

керівника органу виконавчої влади (ст. 45); стажу державної служби (ст. 46); 

правил внутрішнього службового розпорядку державного органу (ст. 47); 

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців (ст. 

48); індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності 

державного службовця (ст. 49).  

Зміст і структура програм підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад регламентується Наказами Національного Агентства України з 

питань державної служби (Про внесення змін до наказу Національного 

агентства України з питань державної служби від 10 червня 2021 року № 

92-21 «Про затвердження Змін до Вимог до змісту і структури програм 

підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 2021).  

Розроблення Методики визначення та проведення аналізу потреб у 

професійному навчанні державних службовців, голів місцевих державних 

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та внесення до неї змін є повноваженнями НАДС. 

Така Методика встановлює механізм визначення та проведення аналізу 

потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових 
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осіб місцевого самоврядування. Визначення та проведення аналізу потреб у 

професійному навчанні проводиться службами управління персоналом або 

структурними підрозділами з питань кадрового забезпечення (Про внесення 

змін до Методики визначення та проведення аналізу потреб у професійному 

навчанні державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування, 2021).  

Вимоги до професійної компетентності кандидата на зайняття посади, 

які враховуються при проведенні конкурсу на зайняття посад у державних 

органах включають вимоги до: кваліфікації; компетентності; професійних 

знань. Методичні рекомендації щодо оцінювання професійної 

компетентності кандидата на зайняття посади під час проходження конкурсу 

затверджуються НАДС, що зазначено в Постанові КМУ від 25 березня 2016 

р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби», (2016). 

Спеціальні вимоги для проведення конкурсом зазначені в Методичних 

рекомендаціях щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, 

які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», та 

підготовки умов проведення конкурсу, затверджені Наказом НАДС від 15 

січня 2021 року № 4-21 (у редакції наказу Національного агентства України з 

питань державної служби від 05 квітня 2021 року № 60-21), де у п. 5 

спеціальні вимоги рекомендується розуміти як «опис вимог до досвіду 

роботи осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій 

«Б» і «В», їх освіти, компетентностей, професійних знань, необхідних для 

ефективного виконання обов’язків за відповідною посадою державної 

служби» (Методичні рекомендації щодо окремих питань визначення 

спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної 

служби категорій «Б» і «В», та підготовки умов проведення конкурсу, 2021). 

У розділі 3 «Підготовка проєкту умов проведення конкурсу та їх 

затвердження», у п. 1 зазначається, що служба управління персоналом 
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розробляє спеціальні вимоги відповідно до правових актів і вимог. У п. 2 

цього ж розділу прописано рекомендації для служби управління персоналом: 

аналіз наданих пропозицій до умов проведення конкурсу; підготовка проєкту 

умов проведення конкурсу; підготовка проєкту наказу/розпорядження про 

оголошення конкурсу та умови його проведення; подання проєкту 

наказу/розпорядження про оголошення конкурсу та умови проведення для 

затвердження.   

Окремим документом визначаються типові вимоги до проведення 

конкурсу, зокрема Постановою КМУ від 22 липня 2016 р. № 448 в редакції 

від 06.03.2021 «Про затвердження Типових вимог до осіб, які претендують 

на зайняття посад державної служби категорії “А”, (2016), до яких 

віднесено: освіту; досвід роботи; володіння державною мовою; володіння 

іноземною мовою. У цьому ж документі виокремлено спеціальні вимоги:                                    

1) кваліфікаційні вимоги: освіту; досвід роботи; 2) вимоги до компетентності: 

лідерство; комунікація та взаємодія; розуміння сфери державної політики; 

стратегічне бачення; управління змінами та інновації; доброчесність та 

дотримання правил етичної поведінки; абстрактне мислення; 3) професійні 

знання: знання законодавства.  

Особливе місце посідають питання щодо впровадження освітніх 

інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, що 

зазначається в Наказі НАДС від 23.03.2020 р. № 46-20 в редакції від 

25.08.2021 р. «Про затвердження Положення про конкурс «Кращі практики 

впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад», (2020). Важливим є четвертий критерій для 

Конкурсних заявок щодо відтворюваності результатів «(можливість 

відтворення впровадженої освітньої інноваційної практики в іншому 
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контексті або місці; корисність для розвитку системи професійного навчання 

та підвищення якості надання освітніх послуг)». 

Статус та види кадрових служб визначені Законом України «Про 

державну службу», (2015). Так, у ст. 18 «Служба управління персоналом 

державного органу» констатується, що структурний підрозділ задля 

управління персоналом або посада спеціаліста з питань персоналу 

створюється у державному органі в залежності від чисельності персоналу. 

Регламентується, що служба управління персоналом напряму 

підпорядковується керівнику державної служби (п. 1).   

Функції служби управління персоналом окреслюються у п. 2, а саме: 

реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному 

органі; добір персоналу; планування та організація заходів щодо підвищення 

компетентності державних службовців; документальне оформлення вступу 

на державну службу, її проходження та припинення, укладання та 

розривання контрактів про проходження державної служби; інші функції, 

передбачені законодавством. 

Пунктом 4 ст. 18 регламентується процедура затвердження Типового 

положення про службу управління персоналом.  

Роль служби управління персоналом при призначенні на посаду 

державної служби визначається у наступних пунктах та статтях: п. 6, ст. 31 

«Порядок призначення на посаду державної служби» – стосується організації 

складання Присяги державного службовця та його ознайомлення під підпис 

із правилами внутрішнього службового розпорядку та посадовою 

інструкцією; п. 2 ст. 36 «Присяга державного службовця» – регламентує 

присутність представників служби управління персоналом при складанні 

присяги державним службовцем. 

Методичну допомогу службам управління персоналом у державних 

органах надає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, що 

регламентовано ст. 13.  
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Роль служби управління персоналом в процедурі професійного 

навчання державного службовця визначається наступними статтями: ст. 48 

«Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців» і 

стосується визначення необхідності професійної компетентності разом з 

безпосереднім керівником державного службовця; ст. 49 «Індивідуальна 

програма підвищення рівня професійної компетентності державного 

службовця», де в п. 1 зазначено, що індивідуальну програму державний 

службовець складає разом із службою управління персоналом; у п. 2 ст. 49 

констатується обов’язок служби управління персоналом узагальнювати 

потреби державних службовців у підготовці, перепідготовці, спеціалізації та 

підвищенні кваліфікації, а також вносити відповідні пропозиції керівнику 

державної служби. 

Визначається також роль служби управління персоналом при передачі 

справ і майна (ст. 89, п. 2): представник служби управління персоналом 

засвідчує підписом акт передачі.  

Управління професійним розвитком персоналу державної служби 

констатовано у ст. 2 «Визначення термінів» Закону України «Про державну 

службу» (2015) у пункті 9 дефініція «професійне навчання» визначається в 

контексті набуття відповідного рівня професійної кваліфікації для певної 

діяльності, що ґрунтується на знаннях, уміннях та навичках.  

Стаття 7 «Основні права державного службовця» Закону України «Про 

державну службу», (2015) визначає право на професійне навчання 

державних службовців за державний кошт і за потреби державного органу.  

У ст. 8 «Основні обов’язки державного службовця» Закону України 

«Про державну службу», (2015) у п. 1 «Державний службовець 

зобов’язаний», пп. 11 констатується обов’язок щодо постійного підвищення 

професійної компетентності. 

Стратегія та напрямки професійного навчання державних службовців 

окреслено в Розпорядженні КМУ від 1 грудня 2017 р. № 974-р в редакції від 

03.03.2021 «Про схвалення Концепції реформування системи професійного 
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навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх 

перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 

самоврядування та депутатів місцевих рад», (2017).  

У Положенні до системи професійного навчання віднесено формування 

мотивації до підвищення рівня професійної компетентності.  

Норми та вимоги щодо організації підвищення кваліфікації державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування визначено в Наказі 

НАДС від 26.11.2019 № 211-19 в редакції від 03.11.2020 «Про затвердження 

Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів 

місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, 

посадових осіб місцевого самоврядування», (2019). У розділі 4 «Вимоги до 

організації підвищення кваліфікації», в п. 1 визначається, що «організація 

підвищення кваліфікації учасників професійного навчання – система 

організаційних і методичних заходів, спрямованих на набуття учасниками 

професійного навчання нових та/або вдосконалення раніше набутих 

компетентностей у межах професійної діяльності». 

Система професійного навчання державних службовців визначається 

Постановою КМУ від 6 лютого 2019 р. № 106 в редакції від 06.05.2021 «Про 

затвердження Положення про систему професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників 

та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

місцевих рад», (2019). 

Фінансові аспекти підвищення кваліфікації відображено в Постанові 

КМУ від 13 січня 2016 р. № 19 в редакції від 06.05.2021 «Деякі питання 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування», (2016) і стосуються державного замовлення на підвищення 

кваліфікації, процедури погодження з НАДС, процедури подання і 

врахування пропозицій на підвищення кваліфікації.   

Кадровий аудит (в якості звітів щодо кількісного та якісного складу 
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державних службовців) складається службою управління персоналом, 

структурний підрозділ або спеціаліст з питань персоналу державного органу, 

що зазначено в Наказі НАДС від 10.03.2021р. № 45-21 «Про затвердження 

форми звітності «Звіт про кількісний та якісний склад державних 

службовців» та Інструкції щодо її заповнення», (2021).  

Етика поведінки державного службовця регламентується ст. 8 «Основні 

обов’язки державного службовця» Закону України «Про державну службу», 

(2015): п. 1 «Державний службовець зобов’язаний» характеризує 

зобов’язання державного службовця щодо етичної поведінки, а саме: у пп. 2 

– дотримуватись правил етичної поведінки; у пп. 3 – «поважати гідність 

людини, не допускати порушення прав і свобод людини та громадянина». 

Наказом НАДС від 05.08.2016 № 158 в редакції від 04.06.2021 р. «Про 

затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців 

та посадових осіб місцевого самоврядування» затверджено Загальні правила 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, які стосуються наступного: сфери запобігання корупції; 

запобігання та протидії дискримінації; забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; культурного рівня; рівня професійного 

розвитку; поліпшення умінь, знань і навичок відповідно до функцій та 

завдань за посадою, зокрема в частині цифрової грамотності, 

удосконалювати організацію службової діяльності; поваги до державних 

символів України; володіння державною мовою; культури спілкування; 

зовнішнього вигляду; шанування народних звичаїв і національній традицій; 

доброчесності; використання службового становища та використання 

службової інформації, в тому числі її розповсюдження. Відповідальність за 

забезпечення дотримання Загальних правил покладається на керівників 

державних органів або відповідні структурні підрозділи (Про затвердження 

Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування, 2016; Про внесення змін до Загальних правил 

етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого 
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самоврядування, 2021).  

Оцінювання персоналу державної служби, методики оцінювання та їх 

корегування регламентується ст. 35 «Випробування та встановлення 

відповідності державного службовця займаній посаді» Закону України «Про 

державну службу», (2015). 

Розпорядженнями КМУ призначається процедура оцінювання 

державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», 

наприклад, розпорядженням КМУ від 13 листопада 2021 р., № 1464-р «Про 

визначення результатів виконання завдань у 2021 році державними 

службовцями, які займають посади державної служби категорії “А”, 

призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом 

Міністрів України» регламентується процедура проведення оцінювання і 

визначається роль і завдання кожного з державних органів (Про визначення 

результатів виконання завдань у 2021 році державними службовцями, які 

займають посади державної служби категорії “А”, призначення на посаду 

та звільнення з посади яких здійснюється Кабінетом Міністрів України, 

2021). Такі розпорядження видаються у відповідний термів з оцінювання 

діяльності державних службовців. Втім, роль служби управління персоналом 

конкретно не вказується. Роль і функції служби управління персоналом, 

зазначені в законодавстві не розширюються.  

Окремо оцінюється результативність професійного навчання 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Наказом 

НАДС від 03.12.2020  № 226-20 «Про затвердження Методики оцінювання 

результативності професійного навчання державних службовців та 

посадових осіб місцевого самоврядування», (2020) констатується, що 

Методика затверджується відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців. У частині 1, п. 1 Методики 

зазначається, що «Ця Методика визначає єдині підходи до проведення 

службами управління персоналом державних органів, структурними 
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підрозділами з питань кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування (далі – служба управління персоналом) оцінювання 

результативності професійного навчання державних службовців, які 

займають посади державної служби категорії «Б» та «В», посадових осіб 

місцевого самоврядування, посади яких віднесені до четвертої – сьомої 

категорії посад в органах місцевого самоврядування (далі – учасники 

професійного навчання), узагальнення його результатів, та прийняття 

відповідних управлінських рішень щодо їхнього професійного навчання». 

У розділі 3 «Основні засади проведення оцінювання результативності 

професійного навчання» Методики оцінювання результативності 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування пунктом 1 службу управління персоналом віднесено до 

суб’єктів оцінювання результативності професійного навчання, а в пункті 3 

цього ж розділу констатується, що результативність професійного навчання 

оцінюється службовою управління персоналом.  

У розділі 4 «Оцінювання результативності професійного навчання» 

окреслено функції служби управління персоналом щодо оцінювання: 

планування; організація; проведення оцінювання; розроблення програми 

проведення оцінювання результативності професійного навчання; 

розроблення графіку проведення оцінювання; опитування (анкетування) 

учасника професійного навчання та його безпосереднього керівника; обробка 

та аналіз даних (відомостей); звіт про оцінювання результативності 

професійного навчання учасників професійного навчання; зберігання всіх 

документів щодо процедури проведення оцінювання та результатів 

оцінювання.  

Використовується моніторинг якості підвищення кваліфікації, 

процедура якого затверджена Наказом НАДС від 27.07.2020 № 132-20 «Про 

затвердження Положення про проведення моніторингу якості підвищення 

кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, 

їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого 
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самоврядування та депутатів місцевих рад», (2020). Розділом 2 «Об’єкти, 

суб’єкти та рівні зовнішнього моніторингу» служби управління персоналом 

державних органів, структурні підрозділи з питань кадрового забезпечення 

органів місцевого самоврядування віднесені до учасників моніторингу.  

Основні показники результативності оцінювання окремих видів 

діяльності державних службовців визначено Розпорядженням КМУ від 29 

грудня 2021 р. № 1778-р «Про затвердження завдань і ключових показників 

результативності, ефективності та якості службової діяльності 

державних службовців, які займають посади державних секретарів 

міністерств, на 2022 рік», (2021). До таких показників віднесено: ефективне 

планування роботи; організація ефективної роботи; забезпечення управління 

персоналом; цифровий розвиток.  

Стимулювання персоналу розкривається у розділі 4 «Оплата праці, 

заохочення і соціальні гарантії» Закону України «Про державну службу», 

(2015): ст. 50 «Оплата праці державних службовців»; ст. 51 «Схема 

посадових окладів державних службовців»; ст. 52 «Надбавки, доплати, премії 

та компенсації»; ст. 53 «Заохочення державних службовців»; ст. 54 

«Соціально-побутове забезпечення державних службовців»; ст. 55 

«Створення належних умов для виконання посадових обов’язків». 

Постановою КМУ від 6 квітня 2016 р. № 270 в редакції від 04.03.2020 

р. «Про затвердження Порядку надання державним службовцям 

додаткових оплачуваних відпусток», (2016) затверджено «Порядок надання 

державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток», де факторами 

стимулювання є: стаж роботи на державній службі; додавання додаткових 

днів до планової щорічної відпустки; поділення додаткової відпустки на 

прохання державного службовця та її перенесення; виплата компенсацій в 

разі невикористання додаткової відпустки. 

Одним з видів стимулювання є надання матеріальної допомоги, яка для 

державних службовців регламентована Постановою КМУ від 8 серпня 2016 

р. № 500 в редакції від 15.11.2018 «Про затвердження Порядку надання 
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державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-

побутових питань», (2016) і надається один раз на рік у розмірі 

середньомісячної заробітної плати на підставі особистої заяви державного 

службовця.  

Є низка документів, які визначають особливості роботи державних 

службовців під час воєнного стану, зокрема; 

– організація роботи державних службовців змінюється під час 

воєнного стану визначається Постановою КМУ від 12 квітня 2022 р. № 440 

«Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників 

державних органів у період воєнного стану», (2022): впровадження 

дистанційної роботи; перебування за межами робочого місця; перебування за 

кордоном. 

– управлінські та адміністративні аспекти діяльності державних 

службовців висвітлюється в Законі України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо функціонування державної служби та місцевого 

самоврядування у період дії воєнного стану», (2022), зокрема щодо:  

створення військових адміністрацій в межах територіальних громад, де 

«сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи, та/або сільські, 

селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та 

законами України повноваження»;  

призначення начальників військових адміністрацій («може бути 

призначений відповідний сільський, селищний, міський голова»);  

структури і штатного розпису військові адміністрації (обласних, 

районних, населених пунктів «затверджує Головнокомандувач Збройних Сил 

України за поданням начальника відповідної військової адміністрації», в 

областях де не утворені військові адміністрації та начальник обласної 

військової адміністрації там, де утворені військові адміністрації»);  

повноважень сільського, селищного, міського голови територіальної 

громади, де ведуться і не ведуться бойові дії;  

призначення на посади (на посади державної служби особи 
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призначаються начальником відповідної військової адміністрації «без 

конкурсного відбору, на підставі поданої заяви, заповненої особової картки 

встановленого зразка та документів, що підтверджують наявність у таких 

осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи згідно з вимогами 

законодавства, встановленими щодо відповідних посад»; «державні 

службовці та посадові особи місцевого самоврядування, призначені 

відповідно до абзацу першого цієї частини, не можуть бути переведені на 

інші посади державної служби або посади в органах місцевого 

самоврядування»; втім, це не поширюється при призначення на посади 

державної служби, за умов виконання обов’язків у разі відсутності керівника 

державного органу чи припинення його повноважень, звільнення, відповідно 

з спеціальними законами, дія яких не припинена; особи, які претендують на 

посади державної служби під час воєнного стану не подає декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави та документ про 

підтвердження рівня володіння державною мовою; призначені на посади 

державної служби подають декларації подають декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави та документ про 

підтвердження рівня володіння державною мовою протягом трьох місяців з 

дня припинення чи скасування воєнного стану; спеціальна перевірка 

відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та Закону України 

«Про очищення влади» – не проводиться; звільнені з посади державної 

служби у період воєнного стану, протягом одного року після 

припинення/скасування воєнного стану можуть бути прийняті на рівнозначні 

або нижчі посади державної служби без конкурсу). 

Всі інші аспекти діяльності державної служби не врегульовані 

правовими актами. 

Потребує вдосконалення Закон України «Про державну службу», в 

якому, автор дисертаційного дослідження пропонує ввести окремий розділ 

«Діяльність державного службовця за умов воєнного стану та воєнних дій» із 

таким набором статей щодо особливостей державної служби, зокрема 
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стосовно: 

– прав, обов’язків та відповідальності державного службовця;  

– підпорядкування, виконання наказів, розпоряджень, доручень та 

форми їх подання (усна, писемна, електронна); 

– ролі і позиції керівників, їх призначення на посади; 

– повноважень, прав, обов’язків і відповідальності керівника;  

– процедури добору та призначення на посади державних службовців 

всіх рангів та категорій;  

– мотивації та стимулювання державних службовців;  

– критеріїв та показників ефективної діяльності державних службовців;  

– організації роботи структурних підрозділів та окремих державних 

службовців;  

– підвищення кваліфікації та компетентностей державних службовців, 

а також професійного навчання державних службовців;  

– ролі та місця структурних підрозділів по роботі з персоналом, їх 

статусу, виду, функцій і повноважень;  

– порядку доведення до відома державних службовців інформації та 

документів, у тому числі – з різними грифами («для службового 

користування» та ін.);  

– умов та вимог для кар’єрного просування;  

– застосування методик визначення якості підготовки державних 

службовців та організації їх професійної підготовки, а також методик змісту 

підготовки державних службовців і суб’єктів надання освітніх послуг та 

методик визначення потреб в професійній підготовці державних службовців;  

– оцінювання професійної компетентності кандидата на зайняття 

посади, а також – оцінювання професійної діяльності державного службовця 

(ефективності, у тому числі);  

– проведення кадрового аудиту та використання методик кадрового 

аудиту; 

– етики поведінки державного службовця; 
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– моніторингу ефективності професійного навчання, підвищення 

кваліфікації, спеціальної підготовки.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Розглянуто особливості характеристики системи державної служби та 

визначено основі структурні елементи та особливості її функціонування. 

Відзначено, що система державної служби складається із взаємозв’язаних 

підсистем управління, які містять у собі елементи системи персоналом 

управління та відрізняються функціональними цілями, завданнями, 

повноваженнями. Система державної служби забезпечує цілісність 

функціонування державного механізму, виконуючи ряд основних функцій та 

завдань. Серед науковців принципи державної служби класифікуються за 

конституційними та організаційно-функціональними ознаками, які 

упорядковують складність системи державної служби.   

Встановлено, що система державної служби України формується під 

впливом концепції «New public management», яка обумовлює формування 

нового підходу до управління персоналом на основі відповідальності, 

підзвітності, прозорості та компетентнісного підходу. В умовах змін 

відбувається модернізація системи державної служби та формування нового 

підходу до управління персоналом, складовими якого є навчання, 

підвищення кваліфікації державних службовців, запровадження нових форм і 

технологій управління кадрами.  

Сучасна система управління державною службою в Україні 

регламентується Закону України «Про державну службу в Україні» (2015 р.), 

має організаційно-функціональну структуру та складається з самостійних 

суб’єктів, здатних приймати управлінські рішення. Це обумовлює характер 

функцій та повноважень, якими ці суб’єкти законодавчо наділяються та межі 

й особливості їх реалізації на практиці. Досліджено нормативно-правове, 
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організаційно-функціональне та структурне забезпечення системи управління 

державною службою.  

Виділено основні проблеми елементів системи управління державної 

служби. Аналізуючи сутність, мету, завдання, функції та повноваження 

(адміністративно-правовий статус) суб’єктів системи управління державною 

службою, слід відзначити, що служба управління персоналом є базовим 

елементом цієї системи, тому що належить до тих органів, які здійснюють 

управління шляхом забезпечення організації і функціонування державної 

служби. Розкриття адміністративно-правового статусу суб’єктів системи 

управління державною службою надає можливість сформувати уявлення про 

структуру системи та характер адміністративно-правових відносин її  

елементів та особливостями управлінням персоналом. Констатовано, що без 

чіткої регламентації адміністративно-правового статусу та чіткого 

визначення адміністративно-організаційних зв’язків структурних одиниць 

(елементів) системи неможливо забезпечити її функціонування як системи, 

відповідно до європейських стандартів належного врядування. Тому питання 

щодо вдосконалення системи управління державною службою та 

трансформації системи органів державного управління є актуальними і в 

подальшому будуть розглянуті в дисертаційному дослідженні.  

Обґрунтовано необхідність зміни елементів системи управління 

державної служби і механізму добору на державній службі в частині: 

створення Територіальних центрів оцінювання, замість конкурсних комісій, 

що створюються в кожному державному органі та розміщення результатів 

оцінювання кандидатів на державну службу на порталі кандидатського 

резерву HRMIS. 

Представлено авторську систематизацію правових актів України щодо 

складових управління персоналом в системі державної служби в України. 

Відзначено, що правові акти стосуються побудови та регламентації таких 

процесів: управлінські відносини; кар’єра державного службовця; статус та 

види кадрових служб; управління професійним розвитком персоналу 



162 

державної служби; кадровий аудит (в якості звітів щодо кількісного та 

якісного складу державних службовців); етика поведінки державного 

службовця; оцінювання персоналу державної служби, методики оцінювання 

та їх корегування; стимулювання персоналу. Виокремлено 3 функції 

керівника державної служби в державному органі: управлінська; 

адміністративна; мотивація та стимулювання. При цьому, найбільш 

вагомими – за кількістю повноважень – є управлінська та адміністративна 

функція. Встановлено, що потребує вдосконалення Закон України «Про 

державну службу», в якому, автор дисертаційного дослідження пропонує 

ввести окремий розділ «Діяльність державного службовця за умов воєнного 

стану та воєнних дій» із відповідним набором статей щодо особливостей 

державної служби. 

Результати дослідження з розділу 2 автором дисертаційного 

дослідження висвітлено у наступних публікаціях: «Правове регулювання 

професійної компетентності державних службовців» (Мельник, 2017b); 

«Деякі проблеми взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації» (Мельник, 2018c); 

«Конституційно-правові засади інституту державної служби України» 

(Мельник, 2019f); «Оцінювання службової діяльності державних службовців 

– інструмент управління персоналом» (Мельник, 2019d); «Теоретико-правові 

та організаційні засади функціонування системи управління державною 

службою та людськими ресурсами» (Мельник, 2020h); «Правові засади 

трансформації управління людськими ресурсами в системі державної служби 

України» (Мельник, 2020g); «Some aspects of personnel management in public 

authorities» (Melnik, 2020m). 
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РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ 

 

3.1. Управління персоналом в системі державної служби в умовах 

пандемії COVID-19 та кризових явищ 

 

Глобальна світова криза та пандемія (COVID-19) суттєво вплинули на 

процес державного управління та управління персоналом в системі 

державної служби. Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, стала тим фактором, який змусив 

змінити підходи до формування кадрової політики в системі державної 

служби України. Тому, на думку багатьох науковців та експертів, 

найбільшими загрозами відновленню економіки України є відсутність 

чіткого антикризового плану заходів з підтримки економіки та захисту 

населення країни в період пандемії. У межах дисертаційного дослідження 

визначаємо доцільним проаналізувати стан впровадження антикризової 

кадрової політики в системі державної служби та визначити особливості 

управління персоналом в умовах карантинних та обмежувальних заходів із 

боку держави. Протистояння кризовим явищам має стратегічне значення для 

держави і є одною із головних задач, що постає перед системою державного 

управління.  

Криза є одним із закономірних станів система, тому пошук ефективних 

шляхів і методів виходу з неї є дуже актуальними сьогодні. Термін «криза» 

походить від грецького слова «krisis», що означає «вирок з якого-небудь 

питання або рішення в сумнівній ситуації; вихід, рішення конфлікту».  

Вітчизняні науковці Серьогін, Письменний та Липовська (2020), 

досліджуючи концепуальні основи процесу трансформації публічної служби 

в інститут суспільної взаємодії, однією із основним перешкод виокремлюють 

соціально-економічну кризу. Втім, на думку долідників, криза може 

характеризуватися і як фактор, що змінює соціальну систему та сприяє зміні 
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формату взаємовідносин між публічної службою та суспільством. Швидкість 

та ефективність виходу з кризи, в тому числі, спричиненою поширенням 

короновірусу COVID-19 залежить безпосередньо від інституту публічної 

служби та готовності публічних службовців до систематичного оновлення 

професійних знань, умін та навичок. 

Ткачова (2015) стверджує, що криза змінює тенденції життєдіяльності 

системи, порушує її стійкість та радикальним чином оновлює засади її 

функціонування. Отже, виникнення кризових явищ є неминучим явищем, яке 

призводить до певних змін та зміни внутрішнього та зовнішнього стану 

системи. 

Слушно відзначає Пучкова (2011), що криза – своєрідний тест і час 

можливостей для HR-менеджерів. Дослідниця відзначає, що якщо функція 

управління персоналом в умовах кризи не зміниться, не трансформується, то 

управління персоналом залишиться тільки адміністративною функцією, на 

якій лежить ведення кадрового діловодства та розрахунок зарплат. 

Ковалевська (2016) наголошує, що кризові ситуації потребують 

регулювання та управління, такий процес можна визначити, як організація 

роботи під тиском певних обставин, що дозволить керівникам аналізувати, 

планувати, організовувати, направляти і контролювати низку 

взаємозалежних операцій при прийнятті швидких і раціональних рішень 

щодо невідкладних проблем, що виникли. 

На рівні державного органу кризу можна розглядати як ситуацію, що 

загрожує його цілям, життєздатності та існуванню. При цьому, слід 

зазначити, що криза у державному органі може бути пов’язана як із 

кризовими явищами у системах вищого рівня (галузь, регіон, національна 

система управління), так і бути лише внутрішньою, що має як негативні, так і 

позитивні наслідки. В обох випадках виникає необхідність антикризового 

управління й застосування антикризових інструментів управління, 

стандартних для усього органу або ж специфічних відносно окремих 

підсистем. 
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Вітчизняні науковці Ковбасюк, Ващенко та Сурмін (2012) 

стверджують, що одним із таких інструментів є антикризова державна 

кадрова політика, яка спрямована на оптимізацію роботи з управління 

персоналом та має бути направлена на реалізацію таких функцій, як: 

превентивна, регулююча, відновлююча, стабілізуюча, розв’язанню 

проблемних питань у сфері забезпечення національної безпеки та державного 

управління, зокрема здійснення завдань економічного, політичного й 

культурного розвитку суспільства, і, в свою чергу, виступає чинником 

інституціональної спроможності національного кадрового потенціалу. 

Яновська (2013) відзначає, «управлінські рішення, що приймаються у 

сфері управління персоналом, під час кризи нерідко порушують етичні 

норми, згашають мотивацію праці, пригнічують лояльність персоналу». 

Досідниця, (Яновська, 2013) констатує, що антикризовий менеджмент 

управління персоналу відрізняється від звичайного менеджменту людських 

ресурсів низкою особливостей, що зумовлюється складністю прийняття 

управлінських рішень в умовах мінливого середовища, обмеженості ресурсів, 

високої ціни помилок при прийнятті рішень, а також – складністю оцінки 

людського фактора. Така різниця обумовлена організаційними змінами, які 

негативно впивають на мотивацію працівників, знижують рівень довіри до 

керівництва, зростає плинність кадрів, значно погіршується мотиваційний 

клімат тощо. 

Актуальність впровадження антикризової кадрової політики та 

ефективного управління персоналом в системі державної служби, 

зумовлюється тим, що без кадрового забезпечення кваліфікованим і 

мотивованим персоналом, виконання завдань і функцій держави та 

функціонування її органів належним чином є не можливим, тому в умовах 

кризи роль персоналу в системі державного управління значно зростає. 

Крім того, слід зазначити, що в умовах кризи також зростає роль 

ефективних комунікацій, тому в межах антикризової державної кадрової 
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політики необхідно забезпечити оперативне інформування персоналу про 

зміни, що відбуваються в управлінні державними інституціями. 

Узагальнюючи вищевикладене, антикризову кадрову політику можна 

трактувати як систему науково-обґрунтованих цілей, завдань, принципів, 

методів, правил і норм, що визначають зміст і форми управління персоналом 

та кадрової роботи в умовах кризи, які приводять людський ресурс у 

відповідність зі стратегією держаного органу і спрямовані на збереження 

його життєздатності та розвитку в майбутньому. 

Особливості державного управління та формування кадрової політики 

в умовах кризи необхідно розглянути та проаналізувати на прикладі змін у 

практиках управління персоналом системи державної служби України в 

умовах пандемії. 

У зв’язку з поширенням епідемічної небезпеки, викликаної SARS-CoV-

2, в Україні було введено обмежувальні протиепідемічні заходи, які 

безпосередньо вплинули на процес державного управління та організації 

роботи державних органів. Введення, скасування та зміна умов 

протиепідемічних обмежень значною мірою змінили ситуацію, в якій 

опинились державні органи: зокрема, вони були змушені змінювати режим 

роботи, внутрішній розпорядок та дотримуватись окремого порядку 

призначення на посади державної служби на період дії карантину (Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 2020; Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641, 2020). 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», (2000) з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року КМУ з 12 березня 

2020 року до 3 квітня 2020 року на усій території України було установлено 

карантин. Для впровадження нових форм організації віддаленої роботи 
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підприємств та органів публічної влади, пов’язаної з запровадженням 

карантинних обмежень, в Україні створена загалом достатня законодавчо-

нормативна база, проте вона не може забезпечити належне управління в 

період кризи. Тому нормативно-правове регулювання управлінської та 

комунікаційної діяльності владних органів потребує вдосконалення та 

комплексного підходу до вирішення проблем . 

Для забезпечення державного управління в період пандемії, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, було прийнято низку нормативно-

правових актів, яких можна віднести до антикризової стратегії уряду, щодо 

державного управління, в тому числі – і в сфері управління персоналом в 

системі державної служби.  

До основних правових актів, які внесли зміни до механізму управління 

персоналом на підприємствах та органах публічної влади слід віднести Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», (2020) 

(далі – Закон), Порядок призначення на посади державної служби на період 

дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, (2020), який затверджений постановою КМУ та 

наказ НАДС «Про внесення змін до Типових правил внутрішнього 

службового розпорядку», (2020). 

Законом були визначені основні пріоритетні напрямки антикризових 

змін в системі управління персоналом. У першу чергу, це внесення змін до 

Кодексу Законів про працю України, які передбачають запровадження 

особливої форми трудового договору в вигляді контракту, можливості 

застосування дистанційної, надомної роботи та гнучкого режиму робочого 

дня, внесення змін до Закону України «Про державну службу» в частині  

призупинення проведення конкурсів на посади державної служби та 

призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. Також 
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цим правовим актом на період дії пандемії були встановленні карантинні 

заходи та введенні нові соціальні гарантії, а також доплати заробітної плати 

окремим категоріям працівників. 

Враховуючи необхідність реалізації зазначених заходів службами 

управління персоналом, виникла низка питань, пов’язаних із необхідністю 

найму працівників, переходом на дистанційну роботу, оплатою праці, 

розподілом робочих завдань та контролем за їхнім виконанням, дотриманням 

протиепідемічних правил в процесі роботи, збереженням лояльності 

працівників до організації. В умовах карантину гостро постало питання щодо 

антикризового управління персоналом й необхідності застосування 

антикризових інструментів управління, нових практик управління 

людськими ресурсами. Беручи до уваги вищезазначене, оптимізація 

управління персоналом в системі державної служби, стала основним 

завданням державної кадрової політики в умовах кризи. 

НАДС, як центральний орган виконавчої влади, забезпечує формування 

та реалізує державну політику у сфері державної служби, а також – 

функціональне управління державною службою в державних органах, 

забезпечив методично-правовий супровід рішень вищих органів влади, щодо 

державного управління в період кризи, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

Першим кроком для оптимізації управління персоналом в системі 

державної служби стало розроблення НАДС змін до Типових правил 

внутрішнього службового розпорядку, (2016), що стало підставою для 

впровадження інноваційної форми організації робочого процесу для 

державних органів – встановлена можливість віддаленого (дистанційного) 

режиму проходження державної служби. 

Враховуючи необхідність застосування нових форм організації 

робочого процесу, НАДС окрім віддаленого (дистанційного) режиму, 

запроваджує можливість гнучкого графіку роботи для державних 

службовців. Відповідне рішення затверджено наказом НАДС від 31 липня 
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2020 року № 143-20, яким були внесенні зміни до деяких нормативно-

правових актів НАДС: Типових правил внутрішнього службового 

розпорядку, Порядку розроблення посадових інструкцій державних 

службовців категорій «Б» та «В» (Про внесення змін до деяких нормативно-

правових актів Національного агентства України з питань державної 

служби, 2020). 

Цим Наказом передбачено, що державний службовець за згодою його 

безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного 

підрозділу може ініціювати встановлення гнучкого режиму робочого часу, 

який в свою чергу відрізняється від визначеного правилами внутрішнього 

службового розпорядку державного органу. Такий режим робочого часу 

може бути фіксованим або змінним і встановлюватись на визначений строк 

або безстроково з урахуванням необхідності дотримання норми робочого 

часу, передбаченого Законом України «Про державну службу», (2015) або 

тривалості встановленого для державного службовця неповного робочого 

дня/тижня. При фіксованому режимі робочого часу для державного 

службовця визначається початок і кінець робочого часу, а також – час 

початку та закінчення перерви для відпочинку та харчування, а при змінному 

режимі – навпаки, у державного службовця відсутній фіксований початок, 

кінець і тривалість робочого дня. Гнучкий режим робочого часу державного 

службовця встановлюється розпорядчим актом керівника чи суб’єкта 

призначення державної служби в державному органі. 

Основними відмінностями між віддаленим (дистанційним) та гнучким 

графіком роботи є те, що при дистанційному режимі роботи передбачається 

така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем 

його проживання чи в іншому місці за його вибором, але поза приміщенням 

роботодавця, а при гнучкому режимі робочого часу допускається 

встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами 

внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої 

денної, тижневої чи на певний обліковий період норми тривалості робочого 
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часу. Тобто, працівник може працювати за індивідуальним графіком роботи, 

який відрізняється від загального графіка роботи державного органу. 

Застосування зазначених інструментів управління персоналом в період 

обмеження офлайн-комунікацій потребує використання інноваційних 

інформаційних методів і технологій, застосовування сучасних мережевих 

сервісів, формування цифрової та професійної компетентності керівних і 

службовців державних органів. 

Зазначені інновації управління персоналом в системі державної служби 

щодо впровадження таких антикризових інструментів, як застосування 

дистанційного та гнучкого режиму роботи, призвели до низки як позитивних, 

так і негативних явищ у системі управління публічною службою. 

Основною проблемою на початковому етапі запровадження 

дистанційної роботи, стали технічні труднощі, пов’язані з необхідністю 

забезпечення працівників робочим простором за межами адміністративних 

будівель, відповідними технічними пристроями та програмним 

забезпеченням, якісним зв’язком, збереженням конфіденційності ділової 

інформації та комунікації, а також необхідність підвищення цифрової 

компетенції державних службовців. 

Не зважаючи на певні труднощі в організації робочого процесу в 

онлайн режимі, виникнення перелічених вище проблем призвело до 

позитивної динаміки, з’явилась необхідність пристосовуватися до нових 

умов роботи, підвищився стимул професійного розвитку, пошуку нових 

методів організації роботи та розширення сфери діяльності. Серед 

позитивних наслідків є покращення технічного забезпечення в державних 

органах, підвищення цифрової грамотності працівників та опанування ними 

нових навичок, полегшення доступу до навчальних програм та зміна системи 

професійного навчання державних службовців. Завдяки цим змінам 

більшість нових практик будуть успішно використовуватись навіть після 

скасування протиепідемічних обмежень. 
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Необхідність оперативного та якісного виконання завдань, що стоять 

перед державними органами в період кризи, прискорили розроблення та 

впровадження електронного документообігу в системі державної служби. Це 

дозволяє співробітникам державних установ своєчасно, з меншими 

фізичними та часовими затратами виконувати свої функції, що визначені 

посадовими інструкціями. Впровадження інформаційної системи 

документообігу в державних органах забезпечує створення та рух 

документів, що уможливлює скорочення терміну підготовки та прийняття 

управлінських рішень шляхом автоматизації процесів створення та 

використання документів у державних установах. До таких належать: 

надання важливих першочергових послуг безпосередньо громадянам 

(відповідати на запити та звернення громадян та інших дописувачів, 

листуватися з органами влади). 

Важливим лишається питання контролю виконання роботи в умовах 

пандемії та можливістю застосування дистанційного режиму роботи та 

електронного документообігу. Наприклад, у Національному агентстві з 

питань державної служби керівники структурних підрозділів за кожен день 

дистанційної роботи надають Управлінню з питань персоналу стислий звіт 

про роботу кожного працівника, це також стосується і інших працівників, які 

використовують дистанційний режим роботи. 

Для підвищення ефективності управління людськими ресурсами 

керівнику необхідно погодити чітко визначений перелік завдань для 

віддаленої роботи з термінами їх виконання, систематично координувати та 

контролювати діяльність своїх працівників. 

Для забезпечення більшої прозорості, контролю та підзвітності 

використовуються сучасні ІТ-сервіси. Так, для комунікації та організації 

нарад можна використовувати Skype, Zoom, Cisco Webex тощо, для спільної 

роботи в документах Google Docs, а для зберігання спільних файлів – Google-

диском або сервісом Dropbox тощо. Проте необхідно розуміти, що усі 
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запропоновані інструменти мають бути доступними кожному працівнику, як 

суб’єкту управлінських стосунків.  

Cтворено належні умови для професійного навчання державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в умовах 

встановленого карантину, зокрема (Про внесення змін до деяких постанов 

Кабінету Міністрів України, 2020). 

– передбачено можливість перегляду та внесення змін (у разі потреби) 

до затвердженої індивідуальної програми підвищення рівня професійної 

компетентності/індивідуальної програми професійного розвитку) (зміни до 

Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 23 серпня 2017 

року № 640); 

– збільшено до 50 відсотків частку самоосвіти (у 2020 році) серед 

інших видів професійного навчання в межах виконання індивідуальної 

програми (зміни до Положення про систему професійного навчання 

державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших 

заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад, затверджене постановою КМУ від 06 лютого 2019 

року № 106). 

Відповідно до постанови, у 2020 році державний службовець у межах 

виконання індивідуальної програми може набирати 1 кредит ЄКТС, де частка 

самоосвіти має становити не більше 0,5 кредиту ЄКТС, а частка інших видів 

професійного навчання – не менше 0,5 кредиту ЄКТС. 

Зелінський (2021) слушно відзначає, що рух України до 

інформаційного суспільства та цифрової економіки обумовлює 

трансформацію професійних якостей та кваліфікаційних вимог для 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на 

основі запровадження технологій е-урядування та інструментів е-демократії.  

Жиляєв та Семенченко (2020) наголошують, що для отримання 

відповідних оцінок рівня цифрової грамотності публічних службовців 
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необхідно використовувати різні форми навчання в системі підвищення 

кваліфікації за спеціальними програмами та самоосвіта (дистанційна форма 

навчання). У цьому напрямі дослідниками акцентовано такі стратегічні 

завдання: розроблення інтерактивних онлайн-курсів (відеокурсів із цифрових 

навичок); проведення тренінгів із використання платформ е-демократії; 

просвітницька кампанія з розвитку цифрових компетентностей; соціологічне 

дослідження цифрової грамотності; створення веб-порталу цифрових знань 

тощо. 

Підвищення цифрових навичок серед державних службовців значно 

активізувалося після введення воєнного стану 24 лютого 2022 року. 

Організація роботи органу в умовах воєнного стану може здійснюватися: у 

приміщені державного органу, організована дистанційна робота державного 

службовця або у формі простою ст. 34, 113 Кодексу Законів про працю, 

(1971). В умовах воєнного стану організація дистанційно роботи 

здійснюється відповідно до наказу НАДС від 13.03.2020 №39-20 «Про 

внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку», 

(2020). Для організації дистанційної роботи державний службовець: 

1) звертається усно або за допомогою засобів телекомунікаційного 

зв’язку до безпосереднього керівника та керівника самостійного 

структурного підрозділу (за наявності) із пропозицією щодо роботи за 

межами адмінбудівлі; 

2) готує перелік завдань, указуючи терміни їх виконання (із 

врахуванням тривалості робочого часу); 

3) письмово погоджує завдання з безпосереднім керівником та 

керівником самостійного структурного підрозділу (підписання, 

затвердження, накладення резолюції, відповідь е-поштою). 

Для організації роботи державного органу керівник державної служби: 

приймає рішення щодо переведення того чи іншого працівника на 

дистанційну форму роботи; встановлює гнучкий графік роботи; встановлює 

змінний режим робочого часу; приймає рішення про простій для працівника.  
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Втім, слід відзначити, що керівник державної служби та служби 

управління персоналом повинні вжити всі необхідні заходи для збереження 

людей, духу та цінностей колективу державного органу. Подбати про 

надання персоналу чітких та зрозумілих інструкцій, плану дій державного 

органу у разі його військового захоплення. Доцільно домовитись про 

безпечного каналу комунікацій. В умовах воєнного стану важливо 

підтримувати внутрішню комунікацію у команді – незалежно від того, 

продовжують люди працювати, чи роботу призупинено. Регулярне 

спілкування дозволяє команді впоратися із стресом, отримати відчуття 

впевненості. Комунікація дозволяє найбільш активним учасникам залучати 

спільноту до генерації загальних рішень в умовах воєнного стану. Такий 

підхід вимагає запровадження нових методів в управлінні персоналом, які не 

підпадають до нерегульованої складової моделі управління персоналом.  

Можна стверджувати, що завдяки кризовій ситуації, яка була 

спричинена COVID-19 та запровадженням воєнного стану, були введені нові 

форми організації робочого процесу, що, безумовно, сприяло позитивній 

динаміці в посиленні розвитку IT-технологій та прискоренню діждіталізації 

робочих процесів у системі державної служби та налагодженню комунікації в 

органі державної влади.  

Кризові явища суспільного життя, спричиненні пандемією, вплинули 

на інститут державної служби та систему державного управління взагалі, які 

потребували посилення кадрового потенціалу та необхідності термінового 

заповнення вакансій в державних органах. Для вирішення зазначених 

проблем і забезпечення ефективного управління персоналом на державній 

службі, керівництву держави необхідно було змінити та спростити механізм 

вступу на державну службу. Саме тому наступним етапом оптимізації 

управління персоналом державних органів став Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», 

(2020), яким призупинялася дія Закону України «Про державну службу», 

(2015) в частині проведення конкурсів на посади державної служби та 
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призначення на посади державної служби за результатами конкурсу. Кабінет 

міністрів України затвердив Порядок про деякі питання призначення на 

посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, (2020), яким, фактично, 

змінена процедура призначення на державну службу. 

Зазначеним вище порядком вводилась процедура тимчасового добору 

на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту на 

період дії карантину, тобто – у виняткових випадках суб’єкт призначення або 

керівник державної служби державного органу мали можливість оголосити 

добір на ту чи іншу вакантну посаду державної служби у зв’язку з гострою 

необхідністю забезпечення функціонування цього державного органу 

шляхом укладання строкового контракту. 

Така процедура передбачала лише тимчасові (строкове) призначення, а 

обрані на посади державні службовці не набувають автоматичного права 

залишатися на займаній посаді після закінчення карантину. У будь-якому 

випадку, державний службовець, який працював на умовах строкового 

контракту і буде звільнений після закінчення терміну дії контракту, має 

право взяти участь у «класичному» традиційному конкурсі на зайняття цієї ж 

посади. 

Механізм добору на посади державної служби шляхом укладання 

строкового контракту значно відрізняється від конкурсної процедури 

відбору, не зважаючи на їх одинакові цілі. Автором дисертаційного 

дослідження представлено порівняльну характеристику процедури добору з 

конкурсним відбором відповідно до Закону України «Про державну службу» 

(табл. 3.1). 

Процедура добору за контрактом значно спрощена та займала набагато 

менше часу з моменту оголошення про вакансію до моменту призначення на 

посаду, при доборі не відбувались класичні етапи оцінювання кандидатів, їх 

компетентностей. Не проводяться тестування і не виконуються ситуативні 
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завдання. Натомість, зберігається елемент співбесіди з претендентом, який 

хоче обійняти посаду на умовах строкового контракту.  

 

Таблиця 3.1. Порівняльна характеристика процедури добору з 

конкурсним відбором відповідно до Закону України «Про державну службу» 

(таблиця розроблена автором дисертаційного дослідження) 

Конкурс Добір 
Прийняття рішення про оголошення конкурсу Ухвалення розпорядження (наказу) про 

необхідність добору з одночасним 

визначенням уповноваженої особи для 

проведення співбесід 

Розміщення на сайті carrer.gov.ua оголошення 

про проведення конкурсу 

Розміщення на сайті carrer.gov.ua 

розпорядження (наказу) про добір на посаду 

державної служби 

Подання громадянами інформації через 

особистий кабінет на carrer.gov.ua з 

використанням кваліфікованого електронного  

підпису (від 15 до 30 календарних днів) 

Подання громадянами інформації через 

особистий кабінет на carrer.gov.ua з 

використанням кваліфікованого електронного  

підпису (від 3 до 7 календарних днів) 

Перевірка службою управління персоналом 

поданих документів на відповідність 

установленим Законом вимогам 

Перевірка службою управління персоналом 

поданих документів на відповідність 

установленим Законом вимогам 

Проведення тестування та визначення його 

результатів 

- 

Розв’язання ситуаційних завдань та визначення їх 

результатів (категорії А, Б) 

- 

Проведення співбесіди з Комісією або 

конкурсною комісією та визначення її 

результатів 

- 

Складення загального рейтингу кандидатів та 

подання суб’єкту призначення списку трьох 

визначених кандидатур, набравших найбільшу 

загальну кількість балів 

- 

Проведення співбесіди керівником державного 

органу або уповноваженою ним особою з 

кандидатами на посаду державної служби 

Проведення уповноваженою особою співбесід 

з обраними претендентами  

Визначення суб’єктом призначення або 

керівником державної служби переможця 

конкурсу 

Суб’єкт призначення або керівник державного 

органу в державному органі ухвалює 

розпорядження (наказ) про укладання з 

визначеною особою строкового контракту 

Оприлюднення результатів конкурсу на сайті 

carrer.gov.ua 

Оприлюднення інформації про результати 

добору на сайті carrer.gov.ua 

Призначення переможця конкурсу на посаду Підписання строкового контракту. 

Призначення особи на посаду державної 

служби на умовах строкового контракту 

Можливість оскарження кандидатом, рішення 

конкурсної комісії до суду з підстав порушення 

умов або порядку проведення конкурсу 

- 
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За результатами проведених співбесід та на підставі обґрунтованого 

подання уповноваженої особи, суб’єкт призначення або керівник державної 

служби державного органу визначається щодо укладання з таким 

претендентом строкового контракту на відповідну посаду державної служби. 

При процедурі добору була відсутня можливість оскарження 

кандидатами, яких не визначено переможцями, рішення уповноваженої особи 

або суб’єкту призначення з підстав порушення умов або порядку проведення 

добору, що значно обмежувало їх права. У випадку прийняття суб’єктом 

призначення або керівником державної служби в державному органі рішення 

про укладання контракту, особа, у разі необхідності, має, як і при класичному 

конкурсному відборі, пройти процедуру спеціальної перевірки відповідно до 

законодавства щодо запобігання корупції.  

Після проходження спеціальної перевірки та підписання з особою 

контракту на період дії карантину, суб’єкт призначення або керівник 

державної служби державного органу приймає рішення про призначення на 

посаду державної служби. Таке рішення оформлюється у вигляді наказу або 

розпорядження.  

На державного службовця, призначеного за контрактом, поширювались 

норми законодавства про державну службу, зокрема: складення Присяги 

державного службовця, присвоєння рангу, проходження випробувального 

терміну відповідно до законодавства, зарахування до стажу державної 

служби період роботи за контрактом. 

Тимчасова процедура добору була недосконалою та потребувала більш 

чіткого нормативного регулювання. Не зважаючи на те, що призначення осіб 

на вакантні посади державної служби відповідно до Порядку мало 

здійснюватися у виняткових випадках, пов’язаних з необхідністю виконання 

завдань і функцій державних органів, за період її існування було оголошено 

значну кількість вакансій. Згідно статистичних даних НАДС, за час існування 

добору по всій країні на різні державні посади, станом на 02 березня 2021 

року, державними органами без конкурсу було оголошено 26091 вакансій. 
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Слід наголосити, що відсутність чіткого алгоритму дій та антикризових 

програм зі сторони державної влади призвело до того, що державна служба 

стала заручником неконтрольованого процесу формування її складу, що, в 

свою чергу, гальмувало відновлення класичного способу проведення 

конкурсів на державні посади.  

Європейські партнери в рамках спільного проєкту ЄС та OECР 

реформи державного управління неодноразово закликали відновити 

конкурсний відбір, наголошуючи, що Україна – єдина у світі демократична 

держава, яка використовує COVID-19, як привід для того, щоби припинити 

відбір державних службовців на основі заслуг, та необхідність повернення 

державної служби до стану цивілізованого демократичного управління 

(Принципи державного управління, 2018). 

Аналізуючи антикризові процеси управління персоналом в Україні, 

слід відмітити, що тимчасова процедура добору, яка діяла протягом року, 

була не дуже вдалим елементом державної антикризової політики. Після 

введення такої процедури добору, необхідно було своєчасно проаналізувати 

всі проблеми, які виникали у процесі впровадження, та удосконалити 

нормативну базу, тому що правовий статус осіб, які були прийняті на 

державну службу за добором нечітко визначений, а права – не забезпечені 

належним чином. Основні положення правового статусу державного 

службовця визначались контрактом, однак пунктом 1 Типового контракту 

про проходження державної служби на період дії карантину передбачено, що 

на відносини сторін за цим контрактом поширюється дія Закону України 

«Про державну службу». 

Проте, враховуючи, що договір строковий, не всі положення Закону 

«Про державну службу», (2015) поширюються на осіб, що призначались на 

державну службу на підставі контракту. Це стосується переведення, 

звільнення та захисту їх гарантій, визначених Законом. Відсутність чіткої 

регламентації перерахованих вище процедур проходження державної служби 

призводить як до порушення прав осіб, що призначені за добором, 
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суб’єктами управління, так і до руйнації основних принципів державного 

управління.  

До основних антикризових заходів у сфері управління персоналом, які 

застосовувались у період кризи, причиненої пандемією COVID-19 та 

запровадженням воєнного стану, слід віднести такі: 

– надання працівникам щорічних основних та додаткових відпусток, 

інших оплачуваних відпусток, передбачених законодавством; 

– надання відпусток без збереження заробітної плати за заявою 

працівників; 

– встановлення працівникам неповного або скороченого робочого часу; 

– запровадження роботи змінами; 

– тимчасове запровадження дистанційної або надомної роботи; 

– продовження роботи за умови застосування засобів індивідуального 

та колективного захисту. 

Законодавець, відповідно до вимог воєнного стану, вніс зміни до 

процедури призначення на державну службу та звільнення з державної 

служби, організацію проходження державної служби, в механізм надання 

відпусток та соціальних гарантій державним службовцям. Початок 

військових дій на території України суттєво вплинув на порядок та режим 

роботи багатьох державних органів. У зв’язку із цим фактором, 

функціонування державних органів та режим роботи ïx працівників має бути 

організований, ураховуючи безпекову ситуацію у конкретному регіоні. 

Забезпечення ефективної роботи державного органу в цей період вимагає 

гнучкості та швидкої адаптації до подій. Із метою врегулювання 

правовідносин, пов’язаних із призначенням на державну службу, Верховна 

Рада прийняла Закон про внесення змін до Законів України «Про центральні 

органи виконавчої влади» та «Про правовий режим воєнного стану» щодо 

забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану (реєстр. № 

7153). 
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Розглядаючи процеси державного управління і заходи в сфері 

управління персоналом, які відбувалися в межах кризової ситуації, можна 

прослідкувати потребу у розробці та удосконаленні відповідної державної 

антикризової кадрової політики. Серед різних технологій управління 

персоналом, перевага має приділятися адаптивному управлінню, оскільки 

криза є динамічним процесом, який потребує оперативного управління, та 

характеризується суттєвими розходженнями реальних і бажаних результатів 

діяльності державних органів.  

Адаптивне управління характеризується прийняттям управлінських 

рішень відповідно до ситуації, що склалася, та повинно бути доповненням до 

стратегічного та перспективного. Такий спосіб прийняття рішень є досить 

доречним у кризовій ситуації, коли не можна втрачати час на прийняття 

рішень, оскільки це може призвести до зростання втрат від кризи та її 

поглиблення. 

У кризових умовах, котрі характеризуються ускладненням управління 

персоналом, дефіцитом людських ресурсів, соціальною напруженістю, до 

кадрової політики доцільно додавати такі напрями кадрової роботи, 

орієнтовані на інноваційний розвиток: 

1. Сприяння розширенню гнучкості форм зайнятості: 

– удосконалення нормативно-правового поля відповідно до потреб 

трудових відносин нової якості – закріплення в трудовому законодавстві 

різних форм нестандартної зайнятості, прав та обов’язків сторін, що 

виникають у зв’язку з використанням нестандартної зайнятості; 

– державне стимулювання розвитку дистанційної занятості (у 

нормальних умовах – роботи змішаного типу) у державному секторі; 

розроблення та затвердження стандартів надання державних послуг 

дистанційно; 

– встановлення рекомендованого порядку переходу органу на 

дистанційний режим роботи у випадку ризикових ситуацій; 
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– упровадження найкращих практик використання нестандартних форм 

зайнятості та прогресивних форм організації праці у державному секторі; 

– встановлення вимог до організації робочого місця в умовах 

дистанційної зайнятості. 

2. Сприяння адаптивності працівників до структурних зрушень шляхом 

розвитку професійної освіти: 

– систематичне професійне навчання кадрів; 

– вивчення нових навчальних програм. 

Однією з основних проблем державної служби на сьогодні є недостатнє 

застосовання новітніх технологій управління персоналом, відсутність єдиних 

управлінських стандартів державної служби в усіх органах виконавчої влади 

центрального та місцевого рівня.  

Представлений аналіз функціонування державних органів в умовах 

кризи дає підстави стверджувати, що найважливішим пріоритетом є 

забезпечення ефективної реалізації державної політики та стабільності 

економіки, одним із вирішальних чинників чого є залучення та утримання 

талановитих людей та найкращих професіоналів. Тому саме в площині 

кореляції інтересів держави та працівників формується сприятливе 

середовище для діяльності служб персоналу, які покликанні допомагати 

керівникам державних органів та структурних підрозділів досягати 

відповідних цілей у процесі реалізації державної політики. Реалізація такого 

підходу можлива через запровадження новітніх технічних засобів та 

використання інтелектуального капіталу, але й через удосконалення 

управлінських методів і технологій. 

Причинами недостатньої ефективності управління людськими 

ресурсами на державній службі є відсутність дієвого механізму, стандартів та 

процедур щодо управління персоналом в системі державної служби: 

– невідповідність стандартів та процедур управління персоналом на 

державній службі європейським практикам;  
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– недостатнє унормування питань змісту, технології та практичних 

інструментів для виконання завдань служб персоналу державних органів, 

проведення моніторингу якості робочої сили у сфері державно-службових 

відносин; 

– низька інституціональна спроможність системи державної служби. 

Автором дисертації визначено основні напрями оптимізації в 

процесі управління персоналом в системі державної служби, що включає 

такі елементи:  

– формування команди осіб, відповідальних за «антикризовий» 

менеджмент у публічному управлінні;  

– збереження основи кадрового потенціалу, тобто більш цінних та 

компетентних державних службовців;  

– реструктуризація кадрового потенціалу;  

– проведення організаційно-кадрового аудиту;  

– зниження соціально-психологічної напруженості у колективі; 

– планування заходів щодо недопущення паніки персоналу, 

впровадженням програм антистресової підготовки персоналу; 

– мобілізація персоналу на вирішення антикризових завдань; 

– корегування режимів і тривалості роботи; перегляд системи 

стимулювання й мотивації персоналу з урахування нових методів та 

технологій.  

Все це вимагає використання стратегічного підходу до управління 

персоналом на державній службі на основі новітніх методів, технік та 

технологій. Що стосується кризових ситуацій, то необхідно відзначити, що 

системний підхід до управління персоналом, що виявляється у розподілі 

функцій і повноважень, виборі принципів антикризового управління, 

розробці і реалізації нової кадрової політики та управлінських рішень, є 

важливим фактором виведення державного органу з кризового стану.  

Основною метою антикризового управління є відновлення керованості 

організацією (можливості оперативно приймати й реалізовувати управлінські 
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рішення, ефективно розв’язувати виявлені проблеми). Це дає підстави 

стверджувати, що успішність виходу з кризового стану органів публічної 

влади визначається якістю кадрової політики, ефективністю управління 

персоналом в системі державної служби та їх антикризовою спрямованістю. 

Отже, за результатами проведеного дослідження, слід відзначити, що 

особливістю підходу до вирішення проблем в антикризовому управлінні 

персоналом є системний підхід до діагностики, попередження, подолання 

наслідків кризи, розробка стратегії управління персоналом, застосування 

інноваційних методів та технологій управління.   

 

3.2. Методи управління персоналом в системі державної служби 

 

Управлінська діяльність є практико-орієнтованою і спрямована на 

досягнення певного результату. Сутність методів полягає у забезпеченні 

функціонуванні органів державної влади в установленому порядку. Головним 

призначенням методів є усунення перешкод у процесі здійснення управління 

персоналом, акцентується увага на використанні певного інструментарію на 

різних етапах. У дисертаційному дослідженні ставимо за мету проаналізувати 

наукове обґрунтування методів управління персоналом в системі державної 

служби та виокремити їх застосування в практичній площині з метою 

виявлення кореляції та відмінності.  

Гугул (2013), досліджуючи теоретичні засади управління розвитком 

персоналу, надає визначення методам управління персоналом та тлумачить 

їх, як засоби впливу на колективи та окремих робітників із метою здійснення 

координації їх діяльності в процесі функціонування організації. Так, на 

думку дослідника (Гугул, 2013), в Україні у процесі управління персоналом в 

органах державної служби використовується набір методів: адміністративні, 

організаційно-розпорядчі, правові методи, економічні методи, соціально-

психологічні, морально-етичні, їх змістовну характеристику представлено 

нижче: 
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– адміністративні методи – спрямовані на прийняття ефективних 

управлінських рішень, підтримку виконавчої дисципліни, порядку, 

матеріальної, дисциплінарної та адміністративної відповідальності; 

– організаційно-розпорядчі методи базуються на використанні 

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

розпоряджень, вказівок, інструкцій, контролю за їх виконанням і є методами 

організаційного і розпорядчого впливу; 

– правові методи засновані на регулюванні норм права, встановлених 

для державної служби, є важливим інструментом формування у персоналу 

державної служби правової свідомості, правової відповідальності та правової 

культури; 

– економічні методи стимулюють і підвищують мотивацію керівного 

персоналу, сприяють підвищенню його матеріальної зацікавленості, 

підвищенню ефективності та результативності його роботи (підвищення 

заробітної плати, виплата премій, надання пільг і заохочень); 

– соціально-психологічні методи є конкретними засобами впливу на 

формування і розвиток свідомості та поведінки державного службовця, 

формують творче ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативу 

та професійно-ділову компетентність, створюють умови для розвитку 

особистості; 

– морально-етнічні методи є засобом морального регулювання 

поведінки персоналу, передбачають відповідність моральним нормам, 

визначають поведінку, формують моральну свідомість. 

Мохова та Сабадаш (2019), посилаючись на дослідження Гугул (2013), 

стверджують, що «правові методи є імперативними (обов’язковими для 

виконання), диспозитивними (передбачають, що можна робити і що ні), 

рекомендаційними (вказують, як потрібно вести себе керівникові у 

відповідності з нормами права в тій чи іншій ситуації) і заохочувальними 

(сприяють заохоченню керівників, що творчо керуються нормами права)». 
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Максимюк (2011) відзначає, що наукою вироблено велика кількість 

різноманітних методів управління персоналом. Втім, основною проблемою 

залишається застосування пріоритетного методу відповідно до певних 

обставин, визначення оптимального поєднання методів впливу, використання 

тих методів, які будуть спрямовані на досягнення відповідного ефекту та 

результативності в управлінській діяльності, та класифікує їх таким чином: 

1. Організаційно-адміністративні методи: спираються на владу 

керівника, його права, властиву організації дисципліну і відповідальність.  

2. Економічні методи управління визначаються, як способи дії на 

людей, мотивації, що спираються на економічні механізми та стимулювання 

активної виробничої діяльності, на облік їх економічних інтересів.  

3. Соціально-психологічні методи управління засновані на специфічних 

прийомах дії на процес формування персоналу. Ця група методів 

відрізняється своєю мотиваційною характеристикою та містить методи 

мотивації (способи управлінських впливів на персонал для досягнення цілей 

організації). Дослідник класифікує мотиваційні методи: переконання, 

спонукання, заохочення, метод особистого прикладу, інформування тощо. 

Інша група дослідників (Kryvtsova та ін., 2022) відзначають, що 

жорстка конкуренція між країнами призвела до того, що компетентність 

державної служби, здатної швидко та по-новому вирішувати складні 

питання, безпосередньо впливає на конкурентоспроможність конкретної 

держави на міжнародній арені. За таких умов професіоналізація державної 

служби має сприяти мінімізації апатії, перевантаженості та низької 

виконавчої дисципліни державних службовців, можливість залучати 

найбільш компетентні кадри, які розуміють свої завдання, здатні стратегічно 

мислити, формувати та керувати командами, впроваджувати інновації та 

гарантувати результати, що обумовлює винайдення та запровадження 

інноваційного інструментарію до процесу управління персоналом.  

У розділі 1.1. дисертаційного дослідження нами було виявлено 

відмінності понять «управління персоналом» та «управління людськими 
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ресурсами». Сучасні концепції більше орієнтовні на врахування поняття 

«управління людськими ресурсами», яка, в переважній більшості, заснована 

на економічних підходах. Беручи до уваги цей факт, слід звернути увагу на 

наукові дослідження Сидорука та Глівенка (2014), що визначають управління 

персоналом, як певний комплекс заходів адаптації працівника до зовнішніх 

умов, урахування особистісного чинника в побудові системи управління 

персоналом державної установ. Фахівці (Сидорук та Глівенко, 2014) 

наголошують на доцільності запровадження інноваційних методів щодо 

удосконалення системи управління персоналом державної служби, серед 

яких виокремлено: методи кадрового консалтингу, аутсорсингу, аудиту 

персоналу, адміністративного реінжинірінгу тощо. Втім, науковцями у 

науковій доробці не розкрито змістовну складову цих методів. Розвиваючи 

наукове обґрунтування запровадження інноваційних методів щодо 

управління персоналом, науковців відзначають, що кадрові технології 

можуть визначатись як сукупність методів та організаційних процедур, 

спрямованих на оптимізацію рішень щодо розвитку персоналу державної 

служби. Реформування та удосконалення системи управління персоналом 

здійснюється на основі методів паблік-інжинірингу. Такий підхід дає 

підставити стверджувати, що формування інноваційних моделей управління 

персоналом засновані на методах паблік-інжинірингу. 

Рабей (2018b) до основними методами вдосконалення системи 

управління персоналом держаної сфери визначає: створення системи 

ефективного, постійного навчання та розвитку персоналу; поліпшення 

робочих взаємин між керівництвом та працівниками, створення сприятливого 

соціально-економічного, творчого середовища; формування політики набору 

кадрів; впровадження заходів, спрямованих на пристосування 

новопризначеного працівника; проведення роз’яснювальних робіт із 

працівниками; впровадження системи оцінювання праці; створення якісної 

системи оплати праці та стимулювання праці.  
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Розглядаючи сучасні методики управління персоналом, Гребець (2019) 

наголошує на доцільності використання HR-технологій в умовах кризи. До 

технологій антикризового управління персоналом дослідник (Гребенець, 

2019) залучає такі: підвищення мотивації персоналу; оптимізація чисельності 

персоналу; адаптація персоналу; автоматизована система управління 

персоналом; інвестиції в людський капітал; коучинг і наставництво; облік 

персоналу; методи оцінки ефективності персоналу; управління оплатою 

праці; планування та прогнозування; відбір і набір персоналу тощо. 

Науковці Сидоренко та Чорній (2020) стверджують, що традиційно в 

науці та практиці розрізняють класифікацію методів управління персоналом 

на основі їх змісту та спрямованості: адміністративні (організаційно-

розпорядчі); економічні; соціально-психологічні методи.  

Крім вище зазначеної класифікації, науковці (Сидоренко та Чорній, 

2020) виокремлюють класифікацію методів управління персоналом за 

належністю до функцій управління: методи забезпечення організації 

персоналом; оцінки персоналу; організації оплати праці; управління 

кар’єрою; професійного навчання; управління дисциплінарними 

відносинами; забезпечення безпечних умов праці тощо. 

Посилаючись на наукові дослідження, Балабанова та Сардак (2011) 

Сидоренко та Чорній (2020) відзначають, що адміністративні методи 

управління персоналом базуються на таких системах: 

– система законодавства України (державні закони, постанови, 

інструкції);  

– система нормативних документів, прийнятих у вищих структурах 

управління (стандарти, методи, інструкції, положення); 

– системи планів, програм, завдань, які розробляються на рівні 

конкретнитних організацій (ця система спрямована на поліпшення діяльності 

компанії);  

– система оперативного управління (розпорядження, санкції, 

заохочення).  
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Фахівці Яковенко та Петряєв (2020) інноваційними методами 

управління персоналом вважають: 

1. підбір персоналу – це ретельний відбір претендентів на 

запропоновану посаду з метою залучення кращих працівників, які 

допоможуть розвинутися компанії;  

2. оцінка діяльності – це процес встановлення рівнозначності між 

вимогами посади та характеристиками працівника; 

3. навчання персоналу – це підвищення за допомогою тренінгів та 

семінарів кваліфікації персоналу;  

4. система винагород – це мотивація персоналу за допомогою 

заохочень та винагород;  

5. управління кар`єрою – досягнення цілей у кар`єрному зростанні. 

У сфері економіки та менеджменту науковці Жихарєва, Власенко та 

Соколова (2020), серед сучасних методів управління персоналом, 

виокремлюють методи безперервного навчання персоналу в контексті 

формування корпоративної системи навчання, які засновані на поєднані з 

традиційними методами сучасної безперервної освіти, зокрема: бізнес-

тренінг, який застосовується для розвитку навичок невеликої групи кількістю 

практичних вправ на відпрацювання навичок; коучинг – нова форма 

консультаційної підтримки, засіб сприяння, допомоги в пошуку вирішень або 

подолання будь-якої складної ситуації; проблемні семінари – одна із 

найефективніших колективних форм навчання, яка проводиться з метою 

визначення та розв’язання певної проблеми, розвитку практичних навичок; 

кейс-стаді – інтерактивна технологія для короткострокового навчання на 

основі бізнес ситуацій, яка спрямована на формування навичок аналізувати 

інформацію, сортувати її для вирішення поставленого завдання та виявляти 

ключові проблеми, вибирати оптимальне рішення; е-learning – масовий метод 

дистанційного навчання. 

Вітчизняний науковець Лахижа (Войтович та Ворона ред., 2018, с.325) 

слушно відзначає, що вимоги до державного/публічного службовця мають 
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формуватися з урахуванням як професійних, так і морально-етичних 

чинників. На думку дослідника Лахижи (Войтович та Ворона ред., 2018, 

с.325), «правова культура публічних службовців тісно пов’язана з правовою 

культурою суспільства, але публічні службовці представляють не власні, а 

публічні інтереси». Такий науковий погляд свідчить про те, що діяльність 

публічних службовців базується на моральних нормах поведінки, що є 

встановленими у суспільстві, та нормативному регулюванні їх професійної 

діяльності. Отже, відбувається поєднанням норм права та етико-морального 

компонентів, що підвищить обґрунтованість прийняття управлінських 

рішень, рівень етичної культури державних службовців на основі принципів 

гуманізму, соціальної справедливості, прозорості, дотримання прав людини 

тощо. 

Узагальнення наукових підхдів дає можливість стверджувати, що 

методи управління персоналом ототожнюються з функціями управління 

(планування, організація, мотивація та контроль), що не у повному обсязі 

може забезпечити процес організації управління персоналом в умовах 

трансформації системи управління персоналом у відповідності до 

запровадження європейських принципів належаного врядування. Методи 

управління персоналом в системі державної служби України можна 

класифікувати таким чином: організаційно-адміністративні, економічні та 

соціально-психологічні методи, які мають відповідні складові та 

класифіковані науковцями за мотиваційним критерієм, за організаційними 

формами та сферо застосування. Таке визначення методів обмежує їх 

застосування в практичній площині.  

Результати дисертаційного дослідження, які отримані автором в п. 1.3., 

свідчать про те, що зарубіжний досвід управління персоналом державної 

служби сформувався відповідно до моделей публічного управління, а отже, 

має взаємопов’язані складові та компоненти з певними групами методів. 

Досліджуючи методи управління персоналом в системі державної 

служби, зарубіжний дослідник Burns (2022) робить наголос на запровадженні 
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таких методів, як: планування, підбір та відбір, управління продуктивністю, 

навчання, винагорода та трудові відносини. На думку дослідника (Burns, 

2022), такий набір методів дозволить відійти від бюрократизації 

управлінського процесу та значно підвищить рівень надання управлінських 

послуг. Мотивація та винагорода підвищують престиж державної служби, 

політичну відповідальність та прискорюють процес її реформування взагалі. 

Наголошено, що управління персоналом відбувається на основі двох 

підходів. Перший підхід заснований на теорії раціонального вибору, визначає 

особистий інтерес та зовнішні стимули: оплата за результатами діяльності, 

моніторинг та контроль. В основу другого підходу покладено теорію 

самовизначення, яка зосереджена на соціальних цінностях, внутрішніх 

стимулах особистості та «пристрасті» до державної служби (мотивація та 

компетентність).  

Група зарубіжних дослідників Lapuente та Walle (2020) робить наголос 

на пошуку сприятливих ефектів від використання різних методів управління 

персоналом та вказують на складність цього процесу. Ними відзначено, що 

до запровадження моделі New Public Management (далі – NPM) у державних 

адміністраціях переважала веберівська (традиційна бюрократична) модель, 

яка надавала пріоритет передбачуваності та неупередженості над пошуком 

ефективності, результативності та інновацій. NPM зосереджує увагу на тому, 

яким чином (за допомогою яких методів) мотивувати державних службовців 

та досягти високої продуктивності, дотримуючись моделі принципал-агент 

або громадського вибору (мотивація, впровадження інновацій, посилення 

конкуренції на державній службі тощо). Такий підхід обумовлює формування 

нового моделі управління цінностями, яка буде враховувати вплив 

глобалізаційних викликів та кризових явищ.  

Herrera та Miller (2018) стверджують, що в сучасних умовах змін та 

кризових явищ доцільним є запровадження інноваційних підходів до 

управління людськими ресурсами. Дослідники (Herrera та Miller, 2018) 

наголошують на доцільності «перенесення» методів управління персоналом 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Lapuente%2C+Victor
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=van+de+Walle%2C+Steven
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026018791965
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026018791965
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026018791965
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026018791965
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із приватного сектору до державного, так як саме вони забезпечують 

підвищення ефективності та результативності процесу управління. 

Оптимізація процесу управління персоналом орієнтована на запровадження 

стратегічних, інклюзивних та гнучких практик. 

Слід відзначити, що управління персоналом характеризується як 

динамічний процес, що потребує теоретико-методогічного обґрунтування та 

пошуку нових раціональних шляхів щодо підвищення його ефективності в 

практико-орієнтованій діяльності.  

Із цієї позиції заслуговують на увагу дослідження Herrera та Miller 

(2018), які використовують таксономічний підхід для моделювання 

управління персоналом в системі державної служби. Сутністю цього підходу 

полягає в упорядкуванні/структуруванні знань та інформації, що були 

розроблені дослідниками у межах певних моделей та різних підходів до 

практики управління персоналом як в державному, так і приватному 

секторах. Але науковці враховують специфіку таксономії, яка може занадто 

вузько сфокусувати або, навпаки, ускладнити практичне застосування цього 

підходу. Дослідниками запропоновано три основні аспекти таксономічного 

підходу: формування кадрової політики, реалізація кадрової політики, 

інтеграція кадрової політики, з урахуванням участі служб по роботі з 

персоналом у вироблені політики на стратегічному рівні; автономності 

(гнучкість керівників щодо реалізації кадрової політики); вертикальна та 

горизонтальна інтеграція регіональної кадрової політики у відповідності до 

державної кадрової політики.  

Проведений аналіз наукових джерел дозволив виокремити методи 

управління персоналом у контексті зарубіжних теорій, підходів та моделей 

управління персоналом в системі державної служби та запропонувати їх 

кореляцію: моделі організаційної поведінки – методи мотивації; універсальні 

моделі – адміністративні методи; стратегічні моделі – стратегічні методи 

управління; конфігураційні моделі – інноваційні методи управління; 

адміністративна модель – бюрократичні методи управління оперативний 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026018791965
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0091026018791965
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підхід – методи мотивації, навчання стратегічний підхід – стратегічні методи 

управління; інтеграційний підхід – методи узгодження та організації; New 

Public Management – методи задоволення суспільних потреб, інноваційні 

методи управління (рис. 3.1).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Континуум вимірів таксономічного підходу в управлінні 

персоналом (рисунок авторський) 

 

Автором дисертаційного дослідження встановлено, що управління 

персоналом визначається сукупністю процесів різних за їх цілями, суттю, 

тривалістю, характеризується певними особливостями, що обумовлює 

використання при управлінні ним різних форм та методів. На цій основі 

запропоновано авторську класифікацію методів управління персоналом в 

системі державної служби, яку можна презентувати таким чином:   

– за змістовною характеристикою методи поділяють на: 

адміністративні, організаційно-розпорядчі, правові методи, економічні 

методи, соціально-психологічні, морально-етичні; 
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– за способом впливу: обов’язковий припис; дисциплінарні; договірні 

методи мотивації економічного напряму; управлінський процес заснований 

на специфічних прийомах дії на процес формування персоналу (методи 

мотивації, стимулювання, навчання тощо); 

– за засобом регулювання: на основі регульованих (ті, що підпадають 

під регулювання нормативно-правових норм) та нерегульованих (методи 

розвитку особистісних якостей, методи формування нового способу 

мислення, соціально-психологічні методи тощо); 

– за типом впливу виокремлюють прямі методи, що виражаються через 

примусові способи, та непрямі (переконання, рекомендації, поради, 

формування спільних цінностей, спонукання тощо) методи; 

– за призначенням:  

загальні – детермінуються безпосередньою організацією процесу 

управління персоналом, що виражається через розробку, прийняття та 

реалізацію управлінського кадрового рішення; результатом застосування цієї 

групи методів є здійснення правового, організаційного, державно-владного 

управління в процесі реалізації кадрової політики; до загальної групи 

належать такі методи: адміністративні методи та методи регулюючого 

впливу на кадрову політику; 

спеціальні – визначаються непрямим способом дії, засновані на 

особистісній моделі поведінки з певними компетентністними 

характеристиками та мотиваційною складовою.  

Ефективність методів прямопропорційно залежить від технологій 

управління персоналом в системі державної служби, тому що останні 

передбачають уміння застосовувати прийоми та засоби впливу на кадровий 

потенціал органу державної влади з метою досягнення визначених цілей; 

організувати добір персоналу; створювати умови для професійного розвитку; 

систематичного підвищення кваліфікації; формування правлінської культури; 

сприяти адаптації та генерувати навички щодо управління змінами, 
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конфліктами і стресами; забезпечення стратегічного розвитку органу 

державної влади та удосконалювати його діяльність.  

Відповідно до статті 18 Закону України «Про державну службу», 

(2015) служба управління персоналом (підрозділ чи окрема посада) 

забезпечує здійснення керівником державної служби своїх повноважень, 

відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом 

у державному органі, добір персоналу, планування та організацію заходів 

щодо питань підвищення рівня професійної компетентності державних 

службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її 

проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені 

законодавством. 

На сайті НАДС зазначено, що задля ефективного функціонування 

служб управління персоналом необхідно, щоб вони виконували такі ролі 

(Національне агентство України з питань державної служби, 2021l): 

– аналітика – визначення стратегічних цілей державного органу, 

узгодження їх із HR-стратегією;  

– комунікатора – служба управління персоналом повинна представляти 

інтереси персоналу у державному органі, заохочувати та мотивувати своїх 

працівників, забезпечувати реалізацію права голосу кожного державного 

службовця; 

– каталізатора змін – служба управління персоналом має 

трансформувати, змінювати та оновлювати структуру державного органу. 

Також наголошено на необхідності впроваджувати у свою роботу 

сучасні методи та інструменти управління персоналом на державній службі 

на основі (Національне агентство України з питань державної служби, 2021l): 

розробки HR-стратегії державного органу, колективного договору, що 

гарантують працівникам можливість долучитися до прийняття важливих 

рішень у державному органі; підвищення мотивації та прихильності 

персоналу; підвищення професійної компетентності державних службовців, 

розширення бази умінь та навичок, складанню індивідуальної програми 
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підвищення рівня професійної компетентності державного службовця та 

визначення вимог до рівня його професійної компетентності; впровадженні 

процесів управління ефективністю та оцінювання результатів службової 

діяльності; формуванні системи заохочення. 

У Стратегії реформування державного управління на 2022-2025 роки, 

(2021) наголошено, що реформи також значною мірою залежать від якості 

управління людськими ресурсами в державних органах, яке повинно 

забезпечувати сучасні, ефективні та дієві служби управління персоналом. 

Для ефективного виконання покладених на службу управління персоналом 

завдань необхідно впроваджувати в роботу сучасні методи та інструменти 

управління персоналом на державній службі, розвивати організаційну та 

управлінську культуру. 

У січні 2022 року Генеральним департаментом з питань управління 

персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування 

НАДС було проведено опитування служб управління персоналом щодо 

потреб у наданні методичної допомоги з питань управління людськими 

ресурсами (Національне агентство України з питань державної служби, 

2022с). В опитуванні взяли участь 825 респондентів, з них: 573 працівники 

служб управління персоналом державних органів, 252 працівники органів 

місцевого самоврядування, які займаються питаннями управління 

персоналом. 

Респондентам було запропоновано обрати з переліку питань у сфері 

управління персоналом ті, щодо яких їм було б найбільш актуально та 

важливо отримати додаткову інформацію та методичну підтримку. 

Найбільше опитаних цікавлять такі теми: «Використання цифрових 

інструментів у сфері управління персоналом» (42,8%), «Реформа системи 

оплати праці державних службовців» (42,4%), «Кадровий менеджмент. 

Документальне оформлення вступу на державну службу, ї проходження та 

припинення» (42,2%), «Професійний розвиток державних службовців, 

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2021-%D1%80?find=1&text=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8#w1_5
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кар’єри» (39, %) (Національне агентство України з питань державної служби, 

2022с): 

– у межах теми «Добір персоналу державного органу» найбільш 

затребуваними є підтеми: «Розробка ситуаційних завдань» (42,2%), 

«Оцінювання професійної компетентності кандидата на зайняття посади під 

час проходження конкурсу» (41%), «Визначення спеціальних вимог» (31,1%); 

– серед питань з теми «Професійний розвиток державних службовців» 

опитаних найбільше цікавлять такі: «Визначення індивідуальних потреб у 

професійному навчанні державних службовців» (48,5%), «Складання 

індивідуальної програми професійного розвитку державного службовця» 

(43,8%), «Організація професійного службовця» (43,1%); 

– із тематичного блоку «Формування організаційної культури 

державного органу» найактуальнішими підтемами є: «Управління 

конфліктами в державному органі» (46,8%), «Нематеріальне заохочення та 

мотивація державних службовців» (41,4%), «Адаптація державного 

службовця» (34%); 

– за запитами респондентів лідирує тема «Використання цифрових 

інструментів у сфері управління персоналом», а найбільшу потребу в 

методичній підтримці встановлено з таких питань: «Інформація щодо 

впровадження та роботи HRMIS» (69,1%), «Використання Порталу 

управління знаннями pdp.nacs.gov.ua» (51,7%), «Користування інформацією, 

що розміщується на публічному порталі public.nads.gov.ua» (32,3%); 

– за темою «НR-планування в державному органі» найбільш 

запитуваною є методична підтримка щодо таких підтем: «Стратегічне 

планування роботи служб управління персоналом» (48,3%), «Визначення 

ефективності управління персоналом (управління якістю)» (46,2%),  

«Підготовка НRстратегій» (44%). 

Відповідно до отриманих результатів лише 15,2% опитаних 

використовують у практичній діяльності додаткові інструменти методи та 

управління персоналом, які безпосередньо не задекларовані законодавством, 
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але відповідають йому. Серед найбільш поширених з них: адаптація (46%), 

розвиток організаційної культури (9,5%), наставництво, внутрішні 

комунікації, проведення внутрішніх навчань, командоутворення (по 4,8%) 

(Національне агентство України з питань державної служби, 2022с). 

За результатами опитування встановлено, що, у порівнянні з минулим 

роком, показник використання інструменту адаптації зріс більше ніж на 16%. 

Однією з можливих причин такої позитивної динаміки може бути розробка 

НАДС Методичних рекомендацій щодо процедури проведення адаптації 

новопризначених державних службовців у державних органах, а також – 

навчального курсу «Адаптація новопризначених державних службовців» 

(Національне агентство України з питань державної служби, 2022с). 

Результати опитування свідчать про те, що в процесі управління 

персоналом в системі державної служби переважають методи нормативно-

правового регулювання, які є функціональними обов’язками відповідних 

підрозділів або спеціально призначених відповідальних та безпосередніх 

керівників державних службовців, та регламентують встановлення 

комунікацій, процедури призначення/звільнення/переведення на/з посади, 

прав/обов’язків відповідних підрозділів управління персоналом та 

безпосередніх керівників державних службовців, відповідно і 

повноважень/відповідальності, компетентностей, рівня професіоналізму, 

досвіду, освіти, професійного навчання, підвищення кваліфікації тощо.  

Також підтвердженням переваги методів управління персоналом в 

системі державної служби є результати дослідження організаційної культури 

державної служби України, які відтворено в Звіті НАДС за 2021 рік. У Звіті 

наголошено, що порушення або підозри про порушення при проведенні 

конкурсів на зайняття посад державної служби призвели до того, що 

державні службовці мають невисокий рівень орієнтації на конкурсні 

процедури (частка прихильників відкритого конкурсного відбору становить 

тільки 29,6%) (Національне агентство України з питань держаної служби, 

2021e). 
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Важливими чинниками для зайняття поточних посад опитаних, на 

думку кожного десятого (10,2%), є політичні зв’язки, на думку майже чверті 

опитаних (23,9%) – особисті зв’язки, а для трохи більше третини опитаних 

(36,2%) – лояльність до керівництва (Національне агентство України з питань 

держаної служби, 2021e). 

Про важливість особистих моральних якостей та дотримання етичних 

принципів державної служби при зайнятті посади переважно зазначили ті 

опитані, які обіймають державні посади категорії «Б» (88,4%), мають стаж 

роботи на державній службі 21-25 років (86,2 %), перебувають на посаді 1 рік 

і менше (87,2%), а також – державні службовці віком 55+ років (87,8%) 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). 

Про важливість політичних зв’язків при зайнятті посад зазначили 

більше половини держслужбовців, які обіймають посади категорії «А» про 

важливі 56,3%. Найчастіше про важливість політичних зв’язків зазначали 

також чоловіки (14,8%), респонденти віком 20-29 років (14,6%), опитані, які 

працюють в ЦОВВ (15,6%) та районних/обласних державних адміністраціях 

(14,4%), ті, хто працюють у державних органах, розташованих у м. Києві 

(15,2 %), а також ті, які працюють на державній службі менше ніж 5 років 

(12,1%) (Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). 

Про вирішальну роль особистих зв’язків при зайнятті посад зазначила 

переважна більшість державних службовців, які займають посади категорії 

«А» (64,1%) та майже третина державних службовців м. Києва (31,3%). 

Особисті зв’язки при зайняті посад також були більш важливими для 

чоловіків (30,6%), осіб віком 20-29 років (28,1%), державних службовців, які 

мають стаж державної служби від 6 до 10 років (27,5%) та тих, хто має досвід 

роботи в державному органі 6-10 років (28%) (Національне агентство 

України з питань держаної служби, 2021e). 

На важливість лояльності до керівництва при зайнятті посад 

закцентувала увагу більша частка, ніж в цілому по вибірці, державних 

службовців, які працюють в ЦОВВ (38,7%) та районних або обласних 
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державних адміністраціях (41,9%), державні службовці м. Києва (40,2%), 

молоді люди віком до 35 років (44,2%), особи, які перебувають на державній 

службі від 1 до 3 років  (42,6%) та обіймають свою посаду менше ніж 1 рік 

(38,2%) (Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). 

У досліджені зазначається, що в практиці добору персоналу органами 

державної влади існують протиріччя. Із одного боку, преважна більшість 

опитаних підкреслює важливість професійних компетенцій, зазначаючи, що 

найважливішими факторами у зайнятті посад (які займали респонденти на 

момент опитування) в органах влади є професійні знання, досвід роботи, 

особисті моральні якості та сповідування етичних принципів державної 

служби. Із іншого боку, майже третина опитаних не згодна з тим, що 

призначення на керівні посади відбувається саме на основі професійних 

компетенцій (Національне агентство України з питань держаної служби, 

2021e). 

Отже, основними напрямами удосконалення в управлінні персоналом в 

системі державної служби є: 

– удосконалення системи призначення керівних кадрів на основі 

принципів прозорості та відкритості; 

– посилення системи визнання за успіхи на робочому місці (розробка 

чітких критеріїв преміювання, враховуючи якість виконання службових 

обов’язків та понаднормову роботу тощо);  

– удосконалення системи внутрішніх комунікацій державних органів, 

зокрема – і з керівництвом державного органу (зустрічі, спільні заходи, 

навчання, розширені наради тощо). 

Результати дослідження демонструють перевагу адміністративних та 

організаційно-розпорядчих методів управління, заснованих на владних, 

розпорядчих, наказових способах впливу в процесі управління персоналом.  

На основі отриманих результатів дисертаційного дослідження, які було 

представлено в пп. 1.3; 2.2; 2.3; 3.1, можна стверджувати, що на сучасному 

етапі відбувається трансформація системи державної служби, для якої 
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притаманні стійкість до зовнішніх загроз та здатність до адаптації в умовах 

невизначеності. Відповідно, і змінюються форми, методи та технології в 

процесі управління персоналом. Модель нової державної служби вимагає 

формування державного службовця нового формату, якому притаманне 

креативне мислення, здатність працювати в команді, володіння 

комунікаційними навичками та інноваційність. Беручи до уваги ці фактори, 

слід наголосити на доцільності урахування кращого зарубіжного досліду (п. 

1.3 дисертаційного дослідження) та до першочергових питань віднести 

формування в Україні механізму правового забезпечення управління 

державною службою, який дозволив би запровадити основні стандарти 

управління на основі відповідних методів у процесі управління персоналом. 

Розробка та реалізація такого механізму була започаткована ще з прийняттям 

Закону України «Про державну службу» (2015) і цілої низки підзаконних 

актів, які забезпечують впровадження європейських принципів та 

інноваційних технологій публічного управління.  

У 2021 році НАДС провело опитування щодо готовності державних 

службовців до запровадження інновацій у системі державної служби України 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). Під час 

відповіді на це питання 23,1% респондентів вагалися з відповіддю. Більш 

впевнені у тому, що у державному органі заохочується інноваційність 

працівники, які займають посади категорії «Б» (61,4%), держслужбовці зі 

стажем роботи 26-30 років (60,2%) та більше 31 року (67,1%), держслужбовці 

віком 55+ років (62,6%) та держслужбовці Східного регіону (57,1% – 

повністю згодні). Більш скептичними щодо впровадження інновацій у 

державних органах, в яких вони працюють, є державні службовці районних 

та обласних державних адміністрацій (28,1%) та органів судової 

влади/прокуратури (26,6%), працівники, які займають посади категорії «А» 

(25,6%), держслужбовці віком до 35 років (28,5%), держслужбовці м. Києва 

(24,4%) та ті, які працюють у державному органі від 6 до10 років (27,6% ) 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). 
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Одним із факторів, що заважає впровадженню інновацій в органах 

влади, є високий рівень консерватизму більшості державних службовців. 

Дослідження зафіксувало, що понад половини (57,9%) опитаних визначають 

діючих держслужбовців як «консерваторів». Самооцінювання державних 

службовців засвідчило, що вони переважно (60,2%) розглядають себе як 

«новаторів», і тільки 27,1% респондентів ототожнили себе до 

«консерваторів» (табл. 3.1) (Національне агентство України з питань 

держаної служби, 2021e). 

 

Таблиця 3.2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Як Ви 

охарактеризували б більшість діючих держслужбовців України?» та «Як Ви 

охарактеризували б себе особисто?», % (Національне агентство України з 

питань держаної служби, 2021e) 

 

Новатор Скоріше 

новатор 

Ні новатор, ні 

консерватор 

Консерватор Скоре 

консерватор 

Характеристика діючих державних службовців України 

12,4 17,3 12,4 29,9 28,0 

29,7 57,9 

Власна характеристика 

31,4 28,8 12,7 16,4 10,4 

60,2 21,7 

 

Дослідження виявило недостатній рівень розвитку культури підтримки 

та інноваційності в державних органах. Також дослідження фіксує, що 

більшість державних службовців ототожнюють себе до консерваторів та 

очікують на достатньо низький рівень заохочення і прояву ініціативності у 

державних службовців. Не мають можливості пропонувати нововведення, які 

покращують якість роботи, 18,3% опитаних, а вважають, що в їх державних 

органах ініціативність не заохочується – 21,9%. Ураховуючи частку тих, хто 

вагається з відповіддю, ця частка становить 34,5% та 44,2% відповідно (табл. 

3.2.) (Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). 

Дослідження констатує, що слід приділити увагу розвитку культури 

підтримки ініціативності в державних органах. Це ілюструють результати, 
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згідно з якими, від 12% до 21,9% опитаних державних службовців зазначили, 

що вони не мають можливості пропонувати нововведення, що покращують 

якість роботи, ініціативність не заохочується в їх державних органах, а 

чверть опитаних зазначили, що вони очікують завдань від керівника 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e). 

 

Таблиця 3.3. Розподіл відповідей респондентів на запитання: 

«Наскільки Ви згодні або не згодні з такими твердженнями:...» ?, % 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2021e) 

 
Твердження  Повністю 

згоден(а) 

Скоріше, 

згоден(а) 

Ні 

згоден(а), 

ні не 

згоден(а) 

Скоріше, 

не 

згоден(а) 

Зовсім не 

згоден(а) 

На займаній мною посаді я 

маю можливість 

пропонувати 

нововведення, які 

покращують якість роботи 

13,6 51,9 16,2 15,4 2,9 

У моєму державному 

органі заохочується 

ініціативність 

10,3 45,5 22,3 17,3 4,6 

 

Позитивною тенденцією щодо організації діяльності служб управління 

персоналу в умовах воєнного стану є консультативно-роз’яснювальна робота 

НАДС. Так, на офіційному сайті розміщено розділ «Державна служба в 

умовах війни: добірка корисної інформації», який постійно оновлюється 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2022f). Наголос 

зроблено на ціннісну складову державної служби, зокрема щодо побудови 

внутрішніх комунікацій у воєнний та післявоєнний період та підтримку 

командного духу в служб управління персоналом.  

Отже, запровадження інноваційних методів у систему управління 

персоналом має теоретичне підґрунтя та обгрунтовується певними 

концептуальними поглядами. У контексті теорії публічного управління та 

теорії управління персоналом у вітчизняному підході переважно акцент 

зроблено на: 
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– правовому регулюванні управління персоналом в системі державної 

служби; 

– організації системи управління державною службою та управління 

персоналом; 

– оптимізації процесів управління персоналом в системі державної 

служби на основі регулюючих методів;  

– організація роботи державних органів і державних службовців в 

умовах невизначеності.   

У зарубіжній практиці застосування методів управління персоналом 

засновано на концепції «спільні інновації», що передбачає: 

– використання методів управління персоналом у межах моделі 

публічної служби New Public Service, яка передбачає відхід від раціонально-

бюрократичної системи, враховує індивідуальні потреби, задоволеність від 

роботи і трудових відносин, стилю керівництва, знань, компетентності, 

різноманітністю інструментарію управління, організаційної культури тощо; 

– зарубіжні моделі управління персоналом мають інституційну, 

правову, ресурсну, організаційно-технологічну, культурно-ціннісну складову.  

Отже, вибір інноваційних методів управління персоналом відбувається 

за декількома напрямами та враховує: 

– організаційну діяльність державної служби: з позицій інституційного, 

правового, ресурсного, організаційно-технологічного, культурно-ціннісного 

підходів; 

– сучасні вимоги до державного службовця: інноваційність; 

генерування ідей; креативність; психологічне розвантаження, 

стресостійкість, здатність до прийняття ефективних управлінських рівень в 

умовах кризи; 

– переорієнтацію на управління людськими ресурсами з урахуванням 

ціннісної складової;  

– нарощування потенціалу публічної служби;  
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– інноваційне вдосконалення системи управління людськими 

ресурсами сервісних компаній персоналом на основі пошуку нових підходів 

до організації процесу управління; 

– стимулювання саморозвитку.  

Вітчизняна практика свідчить, що визначення методів управління 

персоналом в системі державної служби відбувається на основі 

організаційно-функціонального підходу, який заснований на: 

– правових засадах щодо організації та методики проведення 

актуальних нормативних процедур на державній службі;  

– внутрішніх комунікаціях в службах управління персоналом; 

– антикризовій системі управління персоналом.  

Основними векторами змін при визначені методів управління 

персоналом в системі державної служби України слід визначити:  

– удосконалення організаційно-структурних форм побудови й 

управління персоналом державної служби на основі інноваційних методів; 

– підходи до систематизації методів управління персоналом; 

– формування інноваційної системи методів управління персоналом в 

умовах ризиків та кризових явищ (пандемія, воєнний стан, процес 

ревіталізації у поствоєнний період).  

 

3.3. Модель управління персоналом в системи державної служби в 

Україні 

 

В умовах світової та європейської інтеграції України, актуальності 

набуває питання щодо виконання взятих на себе нашою державою 

міжнародних зобов’язань, у тому числі – в частині реформування державної 

служби та управління персоналом. Модернізації державного управління до 

стандартів європейського адміністративного простору ставить нові вимоги до 

діяльності органів державної влади, їх спроможності ефективно діяти в 
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умовах впровадження електронного урядування, що обумовлює необхідність 

змін в системи управління людськими ресурсами.  

Досліджуючи проблематику цифровізації, вітчизняні дослідники 

Куйбіда, Петроє, Федулова та Андрощук (2019), наголошують, що з 

труднощами стикаються не лише державні службовці, а й органи державної 

влади. В умовах переходу до цифрової трансформації першочерговим 

завданням є прийняття Стратегії цифровізації публічного управління, яка 

визначить напрями розвитку державної служби в контексті розвитку 

цифрової культури; прийняття цифрової реальності, уміння в ній ефективно 

працювати, набуття цифрових навичок, персональний розвиток; сформується 

єдина цифрова платформа взаємодії для державних службовців, бізнесу та 

громадян тощо. 

Інша група науковців – Чукут, Драгомирецька та Михайлуца (2021), 

досліджуючи актуальні питання історії становлення сучасної вітчизняної 

наукової думки щодо електронного урядування в Україні, акцентують увагу 

на тому, що в галузі державного управління основні напрями наукових 

розвідок стосуються механізмів державного управління, організаційно-

правових та адміністративно-правових засад і самого процесу підготовки 

державних службовців. Втім, зроблено наголос на доцільності й можливості 

використання сучасних інформаційних технологій задля створення 

«електронної наукової спільноти», формування нової, соціально-

орієнтованої, професійної мережі науковців і публічних службовців.  

Цифровізація – це складний і багатогранний процес переходу 

суспільства на цифрові технології, який стосується всіх сфер суспільної 

життєдіяльності, в тому числі – управління персоналом в системі державної 

служби. Від того, наскільки ефективно впроваджуються та працюють 

різноманітні HR-технології, залежить ефективність та результативність 

професійної діяльності державних службовців. Для перетворення держави на 

конкурентного роботодавця, крім культурних трансформацій, потрібно 

впровадити найкращі практики управління персоналом, що 
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використовуються в сучасних органах влади, бізнес-структурах, організаціях 

публічного сектору (LЕX: сучасна онлайн-платформа, 2022).  

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та їх широке 

застосування в різних сферах є одним із найважливіших інструментів сталого 

розвитку, що сприяє підвищенню економічного, соціального, культурного, 

технологічного рівня розвитку країни. Із розвитком цифрової грамотності та 

систематичного проведення тренінгів/семінарів службами управління 

персоналом щодо питань цифрової грамотності, значно зростає рівень 

професійної обізнаності в цій сфері. Застосування цифрових технологій 

сприяє гнучкості у виборі методів у процесі управління персоналом, 

стимулює спільну командну роботу та сприяє встановленню взаємодії з 

іншими працівниками державних органів.  

В аналітичному дослідженні, яке було презентоване експертами 

Національного інституту стратегічних досліджень у 2020 році (Воронцов та 

Бурбела, 2020) відзначено, що, «незважаючи на підтримку Україною 

проголошених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних 

Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1 глобальних цілей сталого розвитку до 

2030 року та прийняття цілої низки нормативно-правових актів, спрямованих 

на розвиток цього напряму діяльності, наразі не сформовано єдиного 

цілісного уявлення (концепції) щодо механізмів державного регулювання, 

спрямованих на забезпечення сталого розвитку країни, а увагу у прийнятих 

документах переважно зосереджено на аналізі сучасної ситуації у різних 

сферах життєдіяльності (економічній, екологічній, соціальній тощо) та 

констатації проблем, що заважають подальшому розвитку країни». 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», (2015) визначила 

необхідність реформування державного управління, забезпечення його 

прозорості та ефективності. Кінцевим результатом упровадження реформи 

очікувалось отримати відкриту й гнучку структуру публічної адміністрації 

щодо застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-

урядування), яка здатна виробляти та реалізовувати цілісну державну 
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політику, спрямовану на сталий розвиток і адекватне реагування на 

внутрішні та зовнішні виклики. Саме тому створення сучасної системи 

цифрового управління персоналом є одним з найперспективнішим 

напрямком у реформуванні державної служби. Закономірно, що науковий 

супровід інноваційних змін технологічного процесу управління персоналом у 

сучасних умовах є необхідною умовою успішності зазначених перетворень у 

системі державної служби. Питання зміни технології управління людськими 

ресурсами та стимулювання персоналу є одними з актуальних питань в 

умовах цифровізації економіки та формування нової системи HR-

менеджменту. Більшість науковців розглядають теоретичні аспекти процесу 

управління персоналом органів державної влади, що залишає поза увагою 

технологічні та інформаційні складові сучасної системи управління 

людськими ресурсами. 

Державна служба є основою державного управління, а тому 

ефективність державного управління залежить від ресурсного, у тому числі – 

і кадрового забезпечення. Із набуттям чинності Закону України «Про 

державну службу», (2015) виникла необхідність посилення стратегічної ролі 

служб управління персоналом в системі державного управління, які 

відповідатимуть за реалізацію питань управління персоналом у державному 

органі (Алюшина, 2016b), а, фактично, за результат впровадження реформ в 

Україні. 

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України 2018- 

2020 роки, (2018) закріпила основні положення цифрового розвитку держави. 

«При системному державному підході «цифрові» технології будуть значно 

стимулювати розвиток відкритого інформаційного суспільства як одного з 

істотних чинників розвитку демократії в країні, підвищення продуктивності, 

економічного зростання, а також підвищення якості життя громадян 

України». 

Положення про інформаційну систему управління людськими 

ресурсами в державних органах розроблено відповідно до пункту 17-1 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1268
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n1268
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частини третьої статті 13 Закону України «Про державну службу», (2015) з 

метою визначення порядку функціонування інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах (далі – інформаційна 

система) у сфері державної служби як автоматизованої системи збирання, 

оброблення, зберігання та захисту інформації щодо державних службовців, 

інших працівників державних органів, що формується (створюється) та 

використовується для забезпечення функціонування централізованої бази 

даних державних службовців, інших працівників державних органів, а також 

для задоволення потреб щодо автоматизації та цифровізації процесів, 

пов’язаних із виконанням функцій з питань управління персоналом (Про 

затвердження Положення про інформаційну систему управління людськими 

ресурсами в державних органах, 2020). Наказом НАДС від 16.01.2021 року № 

6-21 визначено особливості впровадження інформаційної системи управління 

людськими ресурсами в державних органах (Про впровадження 

інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних 

органах, 2021). 

Проблематика запровадження інтегрованої системи управління 

людськими ресурсами знаходить своє відображення і на теоретичному рівні.  

У науковій літературі є різні підходи до визначення поняття 

«інформаційна система управління людськими ресурсами», а відповідно – і 

до її змістовної характеристики.  

Гогот та Чупріна (2017) відзначають, що інформаційні системи 

людських ресурсів (HRIS) є такими системами, які використовуються для 

збору, запису, збереження, аналізу та видачі даних, що стосуються людських 

ресурсів організації, але це не тільки скорочення адміністративних процедур. 

На думку науковців (Гогот та Чупріна, 2017), HRIS виконує такі функції: збір 

і моніторинг додатків для роботи або інтернет-рекрутингу; облік всіх 

персональних даних; функція розрахунку заробітної плати; вигідне 

перебування працівника в організації; управління продуктивністю; система 

самообслуговування співробітників. 
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Граждан (2017) виокремлює 7 основних підсистем управління 

людськими ресурсами: управління внутрішньою архітектурою організації 

(проєктування організації); формування кадрового потенціалу організації 

(забезпечення трудовими ресурсами); розвиток людських ресурсів; 

управління показниками праці; управління винагородою; управління 

трудовими відносинами; підсистема управління організаційною поведінкою. 

Джалал (2019) у наукових розвідках відзначає, що модель управління 

персоналом складається із чотирьох компонентів: структурований належним 

чином функціонал (організаційна структура організації, посадові інструкції 

тощо); системи управління персоналом (підбір, розвиток, мотивація і 

кар’єрне зростання); компетентності, які потрібні для здійснення діяльності; 

соціальна (корпоративна) культура. 

Інформаційна система управління персоналом (людськими ресурсами) 

як складова системи управління організацією у цілому забезпечує 

автоматизацію управління персоналом на трьох рівнях: автоматизація 

розрахунку зарплати, автоматизація кадрового обліку та автоматизація 

управління трудовими ресурсами (Джалал, 2019).  

Гончарук та Прудиус (2018), досліджуючи особливості модернізації 

державної служби та управління людськими ресурсами в Україні, 

наголошують, що «інформаційно-аналітичне забезпечення державних органів 

у сфері управління людськими ресурсами не відповідає потребам держави у 

проведенні реформи державного управління, її європейському вибору, 

європейським стандартам належного управління державою, а також 

сучасному рівню розвитку інформаційно-комунікаційних технологій». 

Враховуючи вищезазначене, Гончарук та Прудиус (2018) вважають 

необхідним розробити єдину, цілісну державну політику, спрямовану на 

розв’язання таких першочергових проблем, як: недосконалість нормативно-

правової бази, що регулює сферу впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах; відсутність єдиної 

бази даних державних службовців та інших працівників державних органів; 
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відсутність автоматизації процесів управління людськими ресурсами в 

більшості державних органів; недостатність функцій моніторингу 

результативності діяльності державних органів; відсутність відкритості та 

прозорості інформації про людські ресурси в державних органах; відсутність 

достатньої електронної взаємодії державних електронних інформаційних 

ресурсів і недостатній рівень розвитку інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури; відсутність єдиних стандартів ідентифікації користувачів 

інформаційної системи; відсутність автоматизації процесів управління 

людськими ресурсами внаслідок недостатньо розвинутої інфраструктури та 

недосконалого апаратного забезпечення, залежно від географічного 

положення та типів населених пунктів; низький рівень готовності державних 

службовців та інших працівників державних органів до впровадження 

інформаційної системи; недостатній рівень знань і навичок у державних 

службовців та інших працівників державних органів щодо використання 

інформаційної системи; низький рівень організації навчання державних 

службовців, інших працівників державних органів із питань використання 

інформаційної системи. 

Підтвердженням низького рівня інформаційно-аналітичного 

забезпечення державних органів у сфері управління людськими ресурсами є 

показники Світовому рейтингу конкурентоспроможності (World 

Competitiveness Rankings), де Україні у 2021 році посіла 54-е місце (Держстат 

України, 2021). У дослідженні МІМ окремо виділяють цифровий рейтинг, в 

якому Україна перебувала на 58-му місці, та рейтинг кадрового потенціалу, в 

якому Україна досягла 42-го місця. Всього у рейтингу представлені дані 64 

країн світу (Держстат України, 2021).  

Проведений аналіз свідчить, що в наукових дослідженнях 

виокремлюються різні підходи до визначення поняття «інформаційна 

система управління людськими ресурсами» (далі – ІСУЛР). Перший підхід 

трактує ІСУЛР як сучасне програмне забезпечення, що поєднує й 

автоматизує низку функцій управління персоналом і аналітичних 

https://www.ukrinform.ua/tag-rejting


211 

інструментів, таких, як: зберігання даних про працівників, управління 

зарплатами, підбору персоналу та адміністрування пільг тощо. У межах 

цього підходу наголос зроблено на забезпеченні громадськості до відкритих 

даних, пов’язаних із кількістю працівників та заробітною платою в органах 

державної влади.  

Виокремлено найбільш вживані терміни у контексті цього підходу: е-

HRM – електронне управління людськими ресурсами; HRIS – інформаційні 

системи людських ресурсів; HRMS – системи управління людськими 

ресурсами.  

У межах іншого підходу поняття системи управління персоналом 

(людськими ресурсами) – HRM-система (Human Resource Management) має 

більш змістовне семантичне навантаження та трактується як система, що 

забезпечує управлінський та регламентований облік персоналу, планування, 

врахування потреб у персоналі, автоматизацію набору персоналу, управління 

компетентностями співробітників, прийняття кадрових рішень, таких, як: 

прийняття на роботу, підвищення кваліфікації, потреба у навчанні, 

звільнення, управління фінансовою мотивацією персоналу, ефективне 

планування зайнятості персоналу, аналіз кадрового складу, трудові 

відносини і кадрове діловодство, розрахунок заробітної плати персоналу, 

обчислення регламентованих законодавством податків і зборів з фонду 

оплати праці, відображення нарахувань заробітної плати та податків у 

витратах організації тощо.  

Із метою забезпечення ефективного управління людськими ресурсами у 

сфері державної служби, забезпечення контролю зайнятості на державній 

службі, а також – сприяння прозорості витрат на персонал за підтримки 

Світового банку, Національним агентством України з питань державної 

служби розроблено Концепцію впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах та план заходів щодо 

її реалізації, (2017) (далі – Концепція), яку було схвалено розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 844-р. 
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Концепція визначає інформаційну систему управління людськими 

ресурсами в державних органах як одним із інструментів розвитку 

інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов 

для здійснення відкритого, прозорого та ефективного державного управління 

із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій щодо 

формування нового типу держави, політика якої орієнтована на задоволення 

потреб громадян. Відповідно до Концепції, Національне агентство з питань 

державної служби є відповідальним за ї реалізацію.  

Концепція містить декілька етапів. Першим етапом на шляху створення 

інформаційної системи управління людськими ресурсами державних органів 

в Україні стала розробка та впровадження НАДС механізму 

автоматизованого збору даних державних службовців. Для забезпечення 

визначення оптимальної чисельності державних службовців із урахуванням 

функцій та організаційної структури органів державного управління, 

оптимізації чисельності працівників органів державного управління, наказом 

НАДС від 21 жовтня 2016 року № 223 затверджено форму звітності КСДС 

(квартальна) «Звіт про кількісний склад державних службовців» та 

Інструкцію щодо її заповнення. Зазначеним документом, фактично, був 

запущений у тестовому режимі портал автоматизованого збору даних щодо 

кількісного складу державних службовців. Уперше в Україні розроблена 

онлайн-система збору даних, що працює практично в режимі реального часу і 

охоплює 898 державних органів (129 органів виконавчої влади та 769 судової 

влади). Розробка та впровадження механізму автоматизованого збору даних 

державних службовці здійснювалось НАДС за допомогою команд iGov та 

Проєктного офісу Національної ради реформ. Визначення фактичної 

чисельності державних службовців здійснюється НАДС щоквартально, що є 

ще одним кроком до створення сучасної, автоматизованої системи 

управління людськими ресурсами державної служби України.  

Формування зазначеної Концепції здійснювалось відповідно до 

Програми ЄС з реформування державного управління та управління 
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державними фінансами (EURoPAF), яка реалізовується у межах Програми 

партнерства Євросоюзу та Світового банку для Європи та Центральної Азії.  

У зазначеному документі визначені основні напрями, механізм і часові 

терміни впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами у державних органах. Зазвичай, такі системи позначаються 

абревіатурою HRMS (Human Resources Management System – системи 

управління людськими ресурсами).  

НАДС у 2018 році розпочало перший етап розробки інтегрованої 

інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній 

службі HRMIS – принципової для України інновації, яка регулюватиме 

питання, пов’язані з управління персоналом у державних органах. 

Впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами в державних органах було передбачено на період до 2020 року та 

здійснювалося у три етапи. На першому етапі (2017 рік – I квартал 2018 року) 

передбачалось розроблення технічної документації та розроблення тендерної 

документації та проведення процедури закупівлі. Другий етап (II квартал 

2018 року – I квартал 2019 року) передбачав упровадження інформаційної 

системи в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади; 

формування єдиної інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, яка 

повинна забезпечувати постійну роботу інформаційної системи; 

врегулювання на законодавчому рівні застосування альтернативних 

електронному цифровому підпису схем електронної ідентифікації із 

встановленням рівня довіри до них (низького, середнього, високого). Також 

важливим елементом другого етапу впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами було удосконалення механізму публікації 

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних, 

вимог до формату і структури таких наборів даних та формування 

нормативно-правового забезпечення щодо впровадження інформаційної 

системи для прозорого та ефективного державного управління згідно з 

національними та міжнародними нормами і стандартами. 
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На третьому етапі (II квартал 2019 р. – I квартал 2020 р.) передбачалося 

впровадження інформаційної системи в територіальних підрозділах 

міністерств, інших центральних органах виконавчої влади, обласних, 

Київській міській, районних держадміністраціях.  

Створення інтегрованої інформаційної системи державного управління 

надасть змогу (Держслужбовець, 2018): 

1) узагальнити інформацію про людські ресурси;  

2) підвищити продуктивність робочого процесу за рахунок швидкої 

обробки даних, поліпшити робоче середовище, зменшити рівень дублювання 

робіт і автоматизації процедур;  

3) поліпшити процес прийняття рішень за результатами аналітичної 

звітності інформаційної системи; 

4) забезпечити електронний обмін інформацією між державними 

органами;  

5) удосконалити робочі процеси і процедури; підвищити мотивацію та 

продуктивність;  

6) покращити показники результативності та ефективності діяльності 

державних органів.  

Протягом 2018 року НАДС було забезпечено розробку функціональних 

та інституційних вимог до системи та її архітектури, розроблено технічну та 

тендерну документацію, а також – проведено тендерну процедуру та обрано 

переможця на закупівлю програмного забезпечення інформаційної системи 

управління людськими ресурсами (HRMIS).   

Фактично, НАДС запустила процес автоматизації систем управління 

людськими ресурсами на основі сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій. Сьогодні розроблено та введено в експлуатацію три модулі 

інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній 

службі HRMIS: модуль «Департамент інформаційних технологій та 

ресурсного забезпечення», модуль «Генеральний департамент з питань 

управління персоналом на державній службі», модуль «Департамент фінансів 



215 

та бухгалтерського обліку». Підключено міністерства та інші центральні 

органи виконавчої влади до інформаційної системи управління людськими 

ресурсами на державній службі (HRMIS). Упровадження в інших державних 

органах триватиме ще приблизно два роки і охопить більш ніж 50 державних 

органів, які зможуть працювати в єдиній ІТ системі, що об’єднає інформацію 

про структуру та штатний розпис, посади державної служби, особові справи 

державних службовців, нарахування і оплату праці, відпустки, кар’єрні 

досягнення, професійну компетентність та навчання. Із метою підвищення 

ефективності та прозорості державної служби, автоматизації процесів 

управління людськими ресурсами в державних органах на основі сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій НАДС розроблено і введено в 

експлуатацію три модуля інформаційної системи управління людськими 

ресурсами на державній службі HRMIS.  

Модулі інформаційної системи створюються поетапно. Сьогодні в 

системі державної службі України впроваджуються такі модулі:  

– модуль внутрішнього переведення державних службовців та 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад;  

– модуль визначення фонду оплати праці та підготовки фінансової 

аналітики;  

– модуль ведення особових справ державних службовців (кар’єра, 

оцінка результатів службової діяльності, компетентносте, професійне 

навчання тощо); 

– модуль пошуку та підбору кадрів у системі державних органів. 

HRMIS повинна забезпечити модернізацію процесів, визначених 

Законом України «Про державну службу», зокрема, добір персоналу, 

спрощення діловодства, процедура проведення конкурсу, розвантаження 

служб управління персоналом від виконання невластивих чи зайвих функцій, 

ведення реєстру, облік персональних даних тощо будуть переведені в 

цифровий режим, що повністю замінить паперовий документообіг, та стане 

єдиною системою для всіх державних органів. 
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За оцінкою НАДС, HRMIS довела свою ефективність. У листопаді 2021 

року представлено переваги використання IT-системи управління 

ефективністю «Pro100» під час робочої зустрічі за участі представників 

НАДС, МЗС та команди підтримки реформ Мінекономіки. Упровадження 

системи «Pro100» дозволило досягти вирішення низки управлінських 

завдань: створення зв’язку між завданнями Стратегічного плану та плану 

діяльності НАДС з індивідуальними завданнями співробітників; надання 

можливостей керівникам щодо прозорого планування та розподілу 

стратегічних, операційних та проєктних заходів серед підрозділів та 

співробітників. Також система дозволила автоматизувати процес 

моніторингу виконання Стратегічного плану та плану діяльності НАДС, а 

також – запровадити «єдине вікно» для відслідковування виконання 

планових заходів (Національне агентство України з питань державної 

служби, 2021a). 

Ще одним критерієм ефективності запровадження HRMIS НАДС 

визначило високий рівень організації процесів моніторингу стратегічних і 

поточних завдань. У майбутньому він може бути інтегрований у систему 

HRMIS і поширений у всіх державних органах. Зокрема, процеси оцінювання 

і планування у державному органі не потребуватимуть додаткових витрат. 

Усе відбувається у межах робочого часу та згідно посадових обов’язків 

держслужбовців (Національне агентство України з питань державної служби, 

2022m). 

Станом на лютий 2022 року у систему HRMIS внесені дані щодо 21 836 

працівників, підключено 86 державних органів, функціонують підсистеми 

«Штат і персонал», «Зарплата та табель», «Кабінет самообслуговування», 

«Публічний портал». Кожен зареєстрований користувач має особистий 

кабінет, де зібрана уся інформація щодо діяльності на державній службі, 

можна переглянути відомості по заробітній платі, кількість днів на відпустку, 

а також оформити заяви та замовити довідки. Відбувається поступовий відхід 
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від написання працівниками заяв, наприклад, на відпустку, власноруч 

(Національне агентство України з питань держаної служби, 2022g).  

У НАДС одними із перших в Україні почали активно використовувати 

HRMIS для нарахування заробітної плати співробітникам. Система 

продемонструвала необхідність та доцільність її запровадження у перші дні 

введення воєнного стану, коли вся важлива інформація про персонал була 

доступна в електронному вигляді керівникам, службам управління 

персоналом та фінансистам. У червні 2022 році завершено першу фазу 

проєкту. Її результатом є функціонуючі підсистеми «Штат і персонал», 

«Зарплата та табель», «Кабінет самообслуговування», «Публічний портал». 

Кожен зареєстрований користувач Публічного порталу має особистий 

кабінет, де зібрана уся інформація щодо діяльності на державній службі. 

Державний службовець може уточнити ранг, вислугу років або переглянути 

зарплатний табель. Загалом, до системи вже підключено 87 державних 

органів і вона нараховує майже 22 тисячі активних користувачів (Алюшина, 

Н.,  2022a). 

Друга фаза проєкту передбачає налагодження модулів щодо 

стратегічного управління, аналітичних даних, оцінювання. Планується 

співпраця з іншими державними реєстрами, що дозволить швидко службі 

управління персоналом отримувати необхідні дані. Партнером у реалізації 

даного напряму є Світовий банк. Проєкт Світового банку «Зміцнення 

управління державними ресурсами» фінансується ЄС у межах програми 

EURoPAF (WB Grant for the Strengthening Public Resource Management Project 

(Алюшина, Н., 2022a). 

Вагомою перешкодою в процесі здійснення управління персоналу в 

системі державної служби є проблема звільнення та виїзд державних 

службовців за кордон у зв’язку з повномасштабним вторгненням. За даними 

НАДС, станом на IV квартал 2021 року загальна кількість державних 

службовців складала 171,4 тис. Станом на 1 травня 2022 року цифра 

зменшилася до 168,2 тис. 83,4% державних службовців не змінювали своє 
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місцезнаходження під час війни, 13,6% є внутрішньо переміщеними та 3% 

перебувають за кордоном. У кількісному виражені, із 24 лютого 2022 року ( з 

початком війни) виїхали за кордон 9,5 тис. жінок-держслужбовців. 

Звільнилося близько 6 тис. осіб, в тому числі, і ті, хто виїхав за кордон 

(Національне агентство України з питань державної служби, 2022d).  

Державні службовці можуть працювати з документами віддалено. 

Ефективність дистанційної організації роботи довело свою ефективність в 

умовах пандемії COVID-19. Станом на червень 2022 року 67,8% державних 

службовців продовжують працювати в штатному режимі, 11,1% – 

дистанційно та 7,2% поєднують дистанційну роботу з роботою у штатному 

режимі (Національне агентство України з питань державної служби, 2022d). 

До лав Збройних сил України вступило 3 144 держслужбовці, з них:                   

2 726 осіб – це чоловіки, а решта – 418 осіб – жінки. Станом на 1 травня 2022 

р., згідно тієї інформації, яку ми зібрали, на територіях, що захоплені 

агресором, у межах районів бойових дій або блокованих районів перебувають 

5 393 державних службовців (Національне агентство України з питань 

державної служби, 2022d). Слід відзначити, що постанова КМУ від 12 квітня 

2022 року № 440 фактично скасувала наказ НАДС про можливість 

працювати поза межами країни, що регламентовано у п. 2 цієї постанови: 

«Робота державних службовців та працівників державного органу за межами 

України допускається лише у разі службового відрядження, оформленого в 

установленому порядку» (Деякі питання організації роботи державних 

службовців та працівників державних органів у період воєнного стану, 

2022).  

Згідно опитування НАДС, близько 74% державних службовців наразі 

відчувають, що мають сили та ресурси продовжувати працювати в умовах 

воєнного стану. Продовжувати працювати на держслужбі в умовах воєнного 

часу планують 91% державних службовців, а після війни – 86,4% 

(Національне агентство України з питань державної служби, 2022о).  
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Отже, в реформуванні державного управління залишається цілий 

комплекс невирішених проблем нормативно-правового, організаційно-

технічного, науково-методичного, інформаційно-аналітичного, ресурсного 

забезпечення розбудови системи персоналом в державній службі України.  

Зважаючи на вищезазначене, влада повинна розробити єдину, цілісну 

державну політику, яка спрямована на розв’язання окреслених проблем та 

визначити шляхи їх розв’язання. До низки першочергових проблем у сфері 

державного управління, які уряд має вирішувати, можна віднести: 1) 

нормативно-правового забезпечення впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами; 2) створення єдиної бази даних державних 

службовців та інших працівників державних органів; 3) автоматизація 

процесів управління людськими ресурсами в більшості державних органів; 4) 

забезпечення проведення моніторингу результативності діяльності 

державних органів; 5) забезпечення електронної взаємодії державних 

електронних інформаційних ресурсів; 6) створення єдиних стандартів 

ідентифікації користувачів інформаційної системи.  

Аналізуючи прийняті стратегічні документи з реформування 

державного управління та стан їх виконання, можна зробити висновок, що 

впровадження інноваційних технологій у сферу державного управління та 

створення системи електронного управління персоналом на державній 

службі в Україні є першочерговими завданнями в процесі її реформування. 

Інформаційна система управління персоналом державних органів 

визначається, як один із інструментів розвитку інформаційного суспільства, 

впровадження якого сприятиме створенню умов для здійснення відкритого, 

прозорого та ефективного державного управління із застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Враховуючи, що система управління персоналом характеризується як 

складна організація, що включає в себе такі складові: організаційну 

структуру управління персоналом на державній службі; систему роботи з 

персоналом на державній службі; нормативно-правове регулювання 
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управління персоналом; інформаційно-методичне забезпечення системи 

управління персоналом; методи управління персоналом на державній службі, 

то вона піддається опису як система. Все це дало можливість автору 

запропонувати модель управління персоналом в системі державної служби 

України, в основу якої покладено наукові теорії, концепції, погляди, наукові 

школи, що є основною для організації управління персоналом на державній в 

практичній площині.  

Підґрунтям для побудови моделі стали такі результати досліджень: 

– концептуальні основи формування поняття «управління персоналом» 

та його еволюція на сучасному етапі; 

– управління персоналом в системі державної служби України як 

науково-теоретична проблема; зарубіжні моделі державної служби як основа 

формування методології управління персоналом; 

– виокремлення характеристик системи державної служби та складові 

управління персоналом; 

– визначення особливостей організації системи управління державною 

службою та управління персоналом України; 

– аналіз нормативно-правового регулювання процедур управління 

персоналом в системі державної служби України; 

– встановлення особливостей управління персоналом в системі 

державної служби в умовах пандемії COVID-19 та кризових явищ; 

– дослідження методів управління персоналом в системі державної 

служби. 

Враховуючи проведені дослідження, автором дисертаційного 

дослідження модель управління персоналом в системі державної служби 

визначається як комплекс взаємопов’язаних процесів управління 

персоналом на державній службі, який складається з декількох елементів: 

державна політика управління персоналом в системі державної служби; 

нормативно-правове регулювання; управлінсько-адміністративне 

регулювання; компетентнісна складова (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Модель управління персоналом в системі державної служби 
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Основою моделі є державна політика управління персоналом в системі 

державної служби, на підставі якої формується нормативно-правове 

регулювання управлінням персоналом в системі державної служби, що 

передбачає визначення структури/функцій відповідних підрозділів або 

спеціально призначених відповідальних та безпосередніх керівників 

державних службовців, комунікацій, процедури 

призначення/звільнення/переведення на/з посади, прав/обов’язків 

відповідних підрозділів управління персоналом та безпосередніх керівників 

державних службовців, відповідно і повноважень/відповідальності, 

компетентностей, рівня професіоналізму, досвіду, освіти тощо, професійного 

навчання та підвищення кваліфікації. 

Нормативно-правове регулювання є основою для формування 

управлінсько-адміністративного регулювання та компетентнісної складової. 

Управлінсько-адміністративне регулювання передбачає два основних 

елементи: тип підрозділу управління персоналом; функції та повноваження 

як підрозділу управління персоналом, так і керівників всіх рівнів. Причому, 

другий елемент є похідним від першого. Нормативно-правові акти 

регулюють структурні можливості в аспекті управління персоналом в 

залежності від штатного розкладу: служба управління персоналом; відділ 

управління персоналом; відповідальна особа за кадрову роботу.  

Структурний підрозділ (відповідальна особа) зорієнтовані на 

виконання певних функцій: забезпечення процедури добору персоналу; 

оцінки потреби в персоналі; оцінки персоналу та результатів його діяльності; 

відповідності та дотримання спеціальних вимог; професійної підготовки, 

підвищення кваліфікації, перепідготовка; управління кар’єрою. Всі ці функції 

пов’язані з компетентнісною складовою в контексті знань, умінь, навичок 

особи, зокрема: професійні; управлінські; інформаційно-комунікативні; 

навчання впродовж життя. Всі перелічені складові (управлінсько-

адміністративне регулювання та компетентісна складова в аспекті знань, 

умінь та навичок) відносяться до регульованого блоку моделі, тобто до тих, 
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які можуть бути унормовані нормативно-правовими актами. Втім, 

залишається нерегульована складова, яка є найбільш складною в процесі 

управління персоналом в системі державної служби – це особистісні якості 

(способи мислення, погляди, цінності, інноваційність, особистісне ставлення 

до діяльності, гнучкість, висока працездатність, стійкість до стресу, 

морально-етичні якості та інші якості). Ця складова не може регулюватись 

нормативно-правовими актами і є найбільш невизначеною і проблемною для 

системи управління персоналом державної служби. Процедура вимірювання 

особистісних якостей не сформована ні для мирного часу діяльності 

державних службовців, ні для ситуації воєнного часу, коли саме ця складова 

стає домінуючою при виконанні завдань державного службовця. Відповідно, 

і методи управління персоналом в системі державної служби розподілені на 

регульовані і нерегульовані.   

В дисертаційному дослідженні представлено авторське розуміння  

методів управління персоналом, що визначаються як сукупність засобів та 

прийомів впливу на професійну діяльність державних службовців, які 

запроваджуються через відповідні управлінські технології керівниками 

служб управління персоналом або безпосередніми керівниками з метою 

ефективного функціонування системи державної служби та реалізації 

державної кадрової політики. Регульовані методи автором дисертаційного 

дослідження визначаються як цілеспрямований упорядкований вплив у 

контексті суб’єкт-об’єктних відносин, до якого віднесено: упорядкування, 

адміністрування, організаційні методи, метод прямого державного впливу, 

інформування, планування, комунікації, регулювання, контролювання, 

примус, координація, загально-нормативний методи, методи контролю та 

моніторингу тощо. За результатами дисертаційного дослідження, які були 

отримані та узагальнені на основі аналізу аналітичних досліджень 

Національного агентства з питань державної служби щодо готовності до 

інновацій, ініціативності та організації культури в державному органі тощо 

(п. 3.2), встановлено низький рівень результативності групи методів 
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регульованої складової.  

Автором дисертаційного дослідження запропоновано виокремити 

нерегульовану групу методів, результатом яких є сприйняття впливів 

об’єктом, підвищенням рівня активності, високого рівня формування 

організаційної культури державного службовця, здатного до гнучкого 

способу мислення, прийняття нових цінностей, іннінноваційності, 

відповідального ставлення до управлінської діяльності, гнучкості, адаптації, 

високої працездатності, стійкість в невизначених умовах та формування 

стресостійкості.  

До цієї групи віднесено методи: виховання, просвітництво, 

заспокоювання у стресових ситуаціях, методи ідентичності, соціально-

психологічні методи, спільного планування, залучення, метод стратегії і 

тактики поведінки державних службовців в умовах ризиків та криз, 

передбачення, метод пошукового прогнозу, метод спонукання до дій на 

основ мотивування та стимулювання, метод формування активної позиції, 

метод формування командної роботи тощо. У нерегульованій групі методів 

переважають методи соціально-психологічного впливу. Це визначає 

особливості конкретної форми відображення дійсності в цілому, що 

характеризує комплексний характер багаторівневого та багатоякісного 

соціально-психічного регулювання і є еквівалентом при формуванні певного 

рівня в цілісній структурі психічної організації людини. Вплив 

нерегульованих методів відбувається для зміни поглядів, настроїв, думок, 

налаштувань, формування моделі поведінки, формуванні здатності роботи в 

умовах.  

Методи регульованого блоку можуть бути використані у практичній 

діяльності служб управління персоналом, безпосередніх керівників 

державних службовців, центрами підвищення кваліфікації та оформлені у 

відповідні методики управління персоналом. Наявність відповідних методик 

управління персоналом на державній службі може знайти своє відображення 

у методології визначення спроможності служб управління персоналом, яка 
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розроблена Національним агентством з питань державної служби у 2019 році. 

На основі отриманих результатів дисертаційного дослідження 

автором сформовано низку пропозиції: 

– доцільним є відкриття освітньої програми магістерського рівня щодо 

навчання державних службовців лідерів спроможних впроваджувати 

інновації в умовах ризиків та криз. З цієї позиції процес навчання 

спрямований на удосконалення знань щодо змісту методів, функцій та 

процедур управління персоналом в процесі запровадження інновацій в 

невизначених умовах або ризиків (організаційних, управлінських, 

політичних, ресурсних, технологічних тощо). Результат навчання 

спрямований на удосконалення та формування навичок для виконання 

поточних завдань, реалізації стратегічних цілей державної кадрової політики, 

формування лідерів, спроможних до вироблення ініціатив та запровадження 

інновацій, здатних приймати рішення в умовах управлінських ризиків та 

змін, виробляти та реалізовувати державну антикризову політику тощо. 

Запровадження такої програми може бути здійснено на базі Навчально-

наукового інституту публічної служби та управління Національного 

університету «Одеська політехніка»; 

– службам управління персоналом є доцільним розробити методики 

щодо управління персоналом на основі регульованої та нерегульованої 

складової моделі управління персоналом, що надасть можливість сформувати 

творче/ініціативне мислення, практичні здібностей щодо запровадження 

інновацій в систему державної служби; 

– систематичне проведення PR-кампаній серед громадськості з метою 

підвищення іміджу державної служби; 

– науковий супровід розробки управлінських механізмів із метою 

забезпечення системності в процесі запровадження інновацій, стимулювання 

інноваційних зусиль, створення організаційної культури державних 

службовців, інтегрування наукового та практичного простору щодо 

вироблення та реалізації кадрової державної політики.  
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– із метою посилення ефективності діяльності служб управління 

персоналом щодо кадрового менеджменту, зокрема, в частині забезпечення 

прозорості проведення процедури конкуру (після завершення дії воєнного 

стану), шляхом зміни процесу вступу на державну службу через створення 

Регіональних центрів оцінювання при Міжрегіональних управліннях НАДС. 

Запропоновано створити в інтегрованій інформаційній системі управління 

людськими ресурсами на державній службі HRMIS-портал кандидатського 

резерву, де будуть розміщені результати оцінювання Регіональних центрів 

оцінювання – цифровізація HR-менеджменту. Таким чином, доцільним є 

вивчення кращих зарубіжних практик щодо функціонування Регіональних 

центрів оцінювання (наприклад, Німеччина).  

– удосконалення профільного Закону України «Про державну службу», 

зокрема, через введення окремого розділу «Діяльність державного службовця 

за умов воєнного стану та воєнних дій» щодо особливостей державної 

служби; 

– розробити та унормувати на законодавчому рівні алгоритм щодо 

нерозповсюдження та захисту інформації серед державних службовців, які 

опинилися на окупованій території та можуть співпрацювати з окупаційною 

владою (НАДС спільно з Міністерством оборони України та Радою 

національної безпеки і оборони України); 

– виробити практичні рекомендації для державних службовців щодо 

моделі поведінки та виконання функціональних обов’язків під час окупації 

території та встановлення окупаційної влади (НАДС спільно з Міністерством 

оборони України та Радою національної безпеки і оборони України); 

– зміна процедури вступу на державну службу через створення 

Регіональних центрів оцінювання при Міжрегіональних управліннях НАДС, 

що надасть можливість підвищити професіональний рівень оцінювання 

кандидатів на державну службу; 

– створення в інтегрованій інформаційній системі управління 

людськими ресурсами на державній службі модулю, де будуть розміщені 
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результати оцінювання Регіональних центрів оцінювання, що надасть 

можливість застосовувати нові комунікаційні технології та впроваджувати 

цифровізацію в управління персоналом в системі державної служби. За таких 

умов доцільним є вивчення кращих зарубіжних практик щодо 

функціонування Регіональних центрів оцінювання (наприклад, Німеччина).  

 

Висновки до розділу 3  

 

Проведений аналіз щодо управління персоналом в системі державної 

служби в умовах пандемії COVID-19 та кризових явищ свідчить про 

доцільність впровадження механізмів антикризової політики та формування 

ефективної системи антикризової системи управління персоналом на 

державній службі. Такий підхід формує передумови для подальшого 

здійснення заходів, спрямованих на модернізацію державного управління на 

основі демократичних цінностей і принципів належного врядування.  

Визначено основними цілями антикризової державної кадрової 

політики такі: запобігання та зниження ризиків виникнення кризової 

ситуації; зниження негативних наслідків кризової ситуації, швидка їх 

ліквідація. 

У дисертаційному досліджені наголошено, що основним завданням 

державної кадрової політики в умовах кризи є оптимізація управління 

персоналом в системі державної служби, яка пов’язана з залученням, 

закріпленням, розвитком та мотивуванням персоналу. Автором дисертації 

визначено основні напрями оптимізації в процесі управління персоналом в 

системі державної служби, що містить такі елементи: формування команди 

осіб, відповідальних за «антикризовий» менеджмент у публічному 

управлінні; збереження ядра кадрового потенціалу, тобто більш цінних та 

компетентних державних службовців; реструктуризація кадрового 

потенціалу; проведення організаційно-кадрового аудиту; зниження 

соціально-психологічної напруженості у колективі; планування заходів щодо 
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недопущення паніки персоналу, впровадженням програм антистресової 

підготовки персоналу; мобілізація персоналу на вирішення антикризових 

завдань; корегування режимів і тривалості роботи; перегляд системи 

стимулювання й мотивації персоналу з урахування нових методів та 

технологій.  

Досліджено особливості використання методів управління персоналом 

в системі державної служби. У вітчизняній практиці переважають методи 

організаційної спрямованості, які засновані на владних, розпорядчих, 

наказових способах впливу, зокрема: адміністративні, організаційно-

розпорядчі, економічні та соціально-психологічні.  

Представлено авторську кореляцію моделей та методів управління 

персоналом в системі державної служби: моделі організаційної поведінки – 

методи мотивації; універсальні моделі – адміністративні методи; випадкові 

моделі – стратегічні методи управління; конфігураційні моделі – інноваційні 

методи управління; адміністративна модель – бюрократичні методи 

управління оперативний підхід – методи мотивації, навчання стратегічний 

підхід – стратегічні методи управління; інтеграційний підхід – методи 

узгодження та організації; New Public Management – методи задоволення 

суспільних потреб, інноваційні методи управління. Зроблено наголос на 

доцільності формування нової моделі управління персоналом, яка заснована 

на управлінні цінностями.  

Запропоновано класифікувати методи управління персоналом в 

системі державної служби за такими складовими: змістовною 

характеристикою; способом впливу: за засобом регулювання (регульовані та 

нерегульовані методи); типом впливу (прямі та непрямі методи); 

призначенням (загальні та спеціальні методи).  

Проаналізовано особливості запровадження інтегрованої 

інформаційної системи управління людськими ресурсами на державній 

службі – HRMIS та встановлено її ефективність в умовах воєнного стану. До 

переваг віднесено: створення зв’язку між завданнями Стратегічного плану та 
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плану діяльності НАДС із індивідуальними завданнями співробітників, 

керівникам забезпечена можливість прозорого планування та розподілу 

стратегічних, операційних та проєктних заходів серед підрозділів та 

співробітників; автоматизовано процес моніторингу виконання 

Стратегічного плану та плану діяльності НАДС; запроваджено «єдине вікно» 

для відслідковування виконання планових заходів тощо.  

Автором дисертаційного дослідження запропонована модель 

управління персоналом в системі державної служби, що визначається як 

комплекс взаємопов’язаних процесів управління персоналом на державній 

службі, який складається з декількох елементів: державна політика 

управління персоналом в системі державної служби; нормативно-правове 

регулювання; управлінсько-адміністративне регулювання; компетентнісна 

складова. Систематизовано групу регульованих та нерегульованих методів 

управління персоналом в системі державної служби.   

Представлено авторське розуміння методів управління персоналом, що 

визначаються як сукупність засобів та прийомів впливу на професійну 

діяльність державних службовців, які запроваджуються через відповідні 

управлінські технології керівниками служб управління персоналом або 

безпосередніми керівниками з метою ефективного функціонування системи 

державної служби та реалізації державної кадрової політики.  

На основі отриманих результатів дисертаційного дослідження, автором 

сформовано низку пропозиції. 

Результати дослідження з розділу 3 автором дисертаційного 

дослідження висвітлено у таких публікаціях: «Внедрение информационной 

системы управления персоналом в государственных органах Украины» 

(Мельник, 2020е); «Особливості управління людськими ресурсами державної 

служби в умовах кризи» (Іжа та Мельник, 2021); «Методи управління 

персоналом на державній службі: вітчизняні та зарубіжні підходи» (Мельник 

В.І. 2022а). 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає у 

розробці теоретико-прикладних засад управління персоналом в системі 

державної служби та надані пропозиції щодо напрямів оптимізації даного 

процесу. Наукові результати дослідження свідчать про досягнення мети та 

завдань дослідження, що надали змогу сформувати низку висновків та 

рекомендацій, що мають як теоретичне, так і практичне значення.  

1. Аналіз наукових джерел свідчить, що існує декілька термінів, які 

характеризують управління персоналом і як явище, і як процес, і їх сутність 

розширюються в залежності від розвитку науки та практики управління 

персоналом, зокрема це: «кадровий менеджмент», «управління персоналом», 

«управління людськими ресурсами». При цьому, ці терміни часто 

розглядаються як синоніми, а відмінність полягає в додаванні певного 

елементу в систему та процес управління персоналом у залежності від сфери 

застосування. Відсутня єдина думка серед науковців та практиків щодо 

взаємозалежності між цими термінами і їх більш широкого чи вузького 

змісту. Динаміка становлення поняття «управління персоналом» та поява 

нових похідних понять пов’язані з домінуванням певної теорії у певному 

історичному періоді.  

За результатами досліджень автором цього дисертаційного 

дослідження систематизовано наукові теорії, концепції, погляди, наукові 

школи, які є основною моделей і практики управління персоналом на 

державній / публічній службі, зокрема це: 

– теорії: класичні; людського капіталу; мотиваційні; управління 

персоналом; психології управління; справедливості; управління; соціального 

управління; організації; управління людськими ресурсами; трудова теорія 

вартості; бюрократичної організації; стратегічного управління персоналом; 

організаційної поведінки; впливів; поколінь; прийняття рішень;  

– концепції: патерналістська; людських відносин; людських ресурсів / 
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гуманістичний етап; професійного розвитку державних службовців; 

людських відносин; управління талантами; концепції інституціонального 

підходу; концепції системного підходу; концепції ситуаційного підходу;  

– підходи: комплексний; системний; компетентісно-орієнтований; 

процесний; функціональний; організаційно-функціональний; інтеграційний; 

економічний; органічний; гуманістичний;  

– школи: школа поведінкових наук. 

Доведено, що управління персоналом в системі державної служби 

стосується всіх суб’єктів державного управління різних рівнів і має свої 

особливості та концептуальні основи практичного запровадження процесу 

управління персоналом.  

2. Дослідження проблем управління персоналом державної служби 

продемонструвало, що вивчаються окремі аспекти процесу управління 

персоналом із теоретико-прикладними акцентами. Авторська періодизація 

проведеного дослідження показала, що основними напрямами досліджень є:  

– роль керівника у всіх процесах циклу управління та виділення 

наукових підходів до їх дослідження (2004 р);  

– корпоративна культура (2005 р.);  

– розробка оригінальних авторських методик ефективного процесу 

управління персоналом для окремих суб’єктів державного управління; 

обґрунтовування необхідності переходу від управління персоналом до 

управління людськими ресурсами у сфері державного управління з 

врахуванням процесів удосконалення управлінських відносин; 

формулювання теоретико-методологічних засад управління персоналом 

певного суб’єкта державного управління; вивчення впливу якостей кадрового 

потенціалу (особистісних, професійних тощо) на якість процесу управління; 

розвитку професійно-етичних якостей та розширення індивідуальних 

можливостей фахівця шляхом формування системи підготовки, 

перепідготовки, підвищення кваліфікації персоналу; розвідки щодо ролі 

управління персоналом в рамках адміністративної реформи (2007 р.);  
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– виокремлення наукового підґрунтя еволюції поняття «управління 

персоналом державної служби»; розгляд питань контролінгу формування та 

використання людських ресурсів в контексті управління персоналом (2008 

р.);  

– вивчення змісту управління персоналом на державній службі; 

характеризується статус та види кадрових служб як органів управління 

персоналом державної; кар’єра державного службовця розглядається як одна 

з центральних проблем управління людськими ресурсами у сфері державного 

управління (2009 р.);  

– дослідження питань оцінювання персоналу державної служби та 

розробки методики та технології оцінювання; дослідження стратегічного 

управління персоналом державної служби різних рівнів; виокремлюються 

головні напрями здійснення аудиту персоналу, використання лізінгових 

технологій, аутсорсингу, аустаффінгу (2011 р.);  

– вивчення управління професійним розвитком персоналу державної 

служби, а також кадровий аудит та різні підходи та методики оцінювання 

(2019 р.). 

3. З’ясовано, що на результати багатьох досліджень вплинули науково-

прикладні підходи, притаманні зарубіжній науці і практиці, які формувалися 

відповідно до моделей публічного управління та моделей державної служби.  

Аналіз досліджень зарубіжного досвіду та його співставлення з 

українськими науково-прикладними дослідженнями дозволив автору 

дисертаційного дослідження узагальнити напрями врахування зарубіжного 

досвіду в наукових дослідженнях та практичній діяльності щодо управління 

персоналом в державній службі, зокрема: 

– у напрямах організаційної діяльності державної служби: з позицій 

інституційного, правового, ресурсного, організаційно-технологічного, 

культурно-ціннісного функціонування суб’єкта державного управління та 

адаптується відповідно до особливостей функціональної діяльності.  

– у напрямах вимог до державного службовця з зарубіжного досвіду: 
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інноваційність; генерування ідей; креативність; психологічне розвантаження; 

– у напрямі визначення доцільності впровадження найбільш відомих 

моделей публічної служби: партнерська; кар’єрна; посадова; змішана. 

– у напрямі використання наробок у межах проєктів SIGMA, TAIEX, 

TWINNING, DESPRO, SURGe, MATRA, EDGE, Світового Банку, ПРООН 

щодо: розробки, реалізації та захисту профільного закону або кодексу 

державної служби, який повинен ґрунтуватися на основах належного 

врядування; переорієнтації на управління людськими ресурсами; 

нарощування потенціалу публічної служби; укріплення ціннісної основи, 

стимулювання саморозвитку, сприйняття людського ресурсу як вагомого 

капіталу; реформування інститутів публічної служби; адаптації 

адміністративно-правової бази до стандартів ЄС; усталення принципів 

доброго врядування; становлення сервісної держави та прозорої системи 

врядування; інструментів зовнішньої допомоги щодо інституційної 

спроможності; обізнаності публічних службовців щодо специфіки 

європейського врядування задля поліпшення ними подальшої просвітницької 

роботи у суспільстві щодо переваг та особливостей європейської інтеграції; 

розширення прав та можливостей на місцевому рівні; посилення підзвітності 

та стимулювання розвитку; управління персоналом на публічній службі; 

розробки та впровадження інформаційної системи управління людськими 

ресурсами та створення сучасної системи оплати праці в державних органах; 

професійного навчання публічних службовців; сприяння розвитку 

регіональних центрів підвищення кваліфікації публічних службовців; 

розроблення профільних програм підготовки публічних службовців; 

особливостей вступу, проходження, оцінювання та забезпечення якості 

функціонування публічної служби; врахування гендерних питань на 

державній службі та у процесі розробки нормативно-правових актів; 

зміцнення спроможності державних органів щодо належного врядування, 

доброчесності, підзвітності та протидії корупції; створення більш ефективної 

та прозорої системи влади, що відповідає вимогам українських громадян до 
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якісного урядування, та досягнення процвітання через економічний розвиток.  

Загалом, дослідження та врахування зарубіжного досвіду спрямовані на 

вирішення важливих суспільних проблем та питань, які орієнтовані на 

результат та створення сервісної державної служби, яка передбачає певні 

особливі вимоги до державних службовців та методи управління персоналом 

у залежності від застосованої в державі моделі державної служби. 

4. Розкрито особливості організації системи управління державною 

службою та управління персоналом державної служби в Україні. Автором 

дисертаційного дослідження виокремлено та класифіковано властивості 

системи державної служби з позицій системного підходу, яка: формується 

під впливом багатьох чинників; є упорядкованою цілісністю; складається із 

взаємозалежних елементів; має певну структуру; взаємодіє з зовнішнім та 

внутрішнім середовищем; складна та динамічна в організації; 

самоорганізована та відкрита; здатна до адаптації в умовах непередбачуваних 

змін та ризиків. 

Встановлено, що система державної служби України формується під 

впливом концепції «New public management», що зумовлює формування 

нового підходу до управління персоналом на основі відповідальності, 

підзвітності, прозорості та компетентнісного підходу. В умовах змін 

відбувається модернізація системи державної служби та формування нового 

підходу до управління персоналом, складовими якого є навчання, 

підвищення кваліфікації державних службовців, запровадження нових форм і 

технологій управління кадрами 

Наголошено, що у світовій практиці підходи до управління персоналом 

реалізуються через відповідні концепції та залежать від організаційної 

структури системи державної служби. Проаналізовано та узагальнено 

інституційний, функціональний, організаційний та підхід цілеспрямованої 

взаємодії щодо управління персоналом в системі державної служби. 

Розглянуто структуру системи управління персоналом у сфері державної 

служби, яка має такі основні компоненти: організаційну структуру 
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управління персоналом державної служби; систему роботи з персоналом 

державної служби; нормативно-правову базу управління персоналом; 

інформаційно-методичне забезпечення системи управління персоналом; 

методи управління персоналом державної служби. Виокремлено підходи, які 

розглядають управління персоналом як самостійно функціонуючу систему, 

перш за все, систему кадрової роботи, яка складається із реалізованих 

завдань, пріоритетів, механізмів і технологій. За таких умов управління 

персоналом − це складний і багатовекторний процес управлінської 

діяльності, процес цілеспрямованого та організовано-розпорядчого впливу на 

службовців державного апарату для досягнення певних результатів.  

5. На підставі авторської систематизації проаналізованих нормативно-

правових актів України щодо регулювання процедур управління персоналом 

в системі державної служби України з’ясовано, що: 

– правові акти стосуються побудови та регламентації таких процесів як: 

управлінські відносини; кар’єра державного службовця; статус та види 

кадрових служб; управління професійним розвитком персоналу державної 

служби; кадровий аудит (звіти щодо кількісного та якісного складу 

державних службовців); етика поведінки державного службовця; оцінювання 

персоналу державної служби, методики оцінювання та їх корегування; 

стимулювання персоналу. 

– виокремлюються 3 функції керівника державної служби в 

державному органі: управлінська; адміністративна; мотивація та 

стимулювання. Найбільш вагомими за кількістю повноважень є управлінська 

та адміністративна функція, а функція мотивацій та стимулювання є 

обмеженою і складає тільки 17% від всіх офіційних функцій, 

регламентованих законодавством; 

– переважна частина обов’язків керівника державної служби, 

регламентованих Законом України «Про державну службу», у контексті 

роботи з персоналом, стосуються управлінської та адміністративної функцій. 

Мотивація та стимулювання стосуються більше виховної функції керівника 
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щодо: сумлінного ставлення до служби; бережливого ставлення до 

державного майна; підтримки ініціативи; додержання правил етичної 

поведінки. Роль безпосереднього керівника державного службовця 

обмежується правом вносити клопотання щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності; 

– у Законі України «Про державну службу» статей, присвячених 

дисциплінарній відповідальності державного службовця, більше, аніж тих, 

що присвячені мотивації та стимулюванню; 

– інформаційна складова управлінської функції регламентована 

декількома нормативно-правовими документами та стосується доведення до 

відома державного службовця інформації та документів, але обмежена 

формальною процедурою «доставки» інформації державному службовцю як 

«одержувачу» інформації, і стосується видів і форм доведення інформації; 

варіантів надсилання документів; видів засобів зв’язку з державним 

службовцем; дати доведення інформації/документів до відома; використання 

ІКТ для доведення інформації/документів до відома. Роль служби персоналу 

у цьому процесі стосується суто адміністративних процедур: отримання від 

державних службовців контактних даних, у тому числі – е-пошти; фіксування 

її в особовій справі; фіксування фактів доведення інформації протоколом; 

призначення відповідального за складання протоколу; визначення форми 

протоколу та його змісту; формування додатків до протоколу; зберігання 

протоколів відправки інформації/документів державному службовцю; 

надання копії протоколу державному службовцю; 

– регламентація кар’єрного розвитку державного службовця 

відбувається у двох напрямах: поняття професійної компетентності; 

безперервного особистісного та професійного розвитку.  

Продемонстровано, що нормативно-правові документи щодо 

управління персоналом під час воєнного стану регламентують та визначають 

управлінська-адміністративні аспекти діяльності державної служби та 

організаційні аспекти діяльності державних службовців.  
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6. На підставі проведеного аналізу нормативно-правових документів, 

авторської систематизації їх змісту доведена доцільність вдосконалення 

Закону України «Про державну службу» шляхом введенням окремого 

розділу «Діяльність державного службовця за умов воєнного стану та 

воєнних дій» зі статтями, що регламентують та визначають особливості 

державної служби та управління персоналом у період воєнного стану щодо: 

прав, обов’язків та відповідальності державного службовця; 

підпорядкування, виконання наказів, розпоряджень, доручень та форми їх 

подання (усна, писемна, електронна); ролі і позиції керівників, їх 

призначення на посади; повноважень, прав, обов’язків і відповідальності 

керівника; процедури добору та призначення на посади державних 

службовців всіх рангів та категорій; мотивації та стимулювання державних 

службовців; критеріїв та показників ефективної діяльності державних 

службовців; організації роботи структурних підрозділів та окремих 

державних службовців; підвищення кваліфікації та компетентностей 

державних службовців, а також – професійного навчання державних 

службовців; ролі та місця структурних підрозділів по роботі з персоналом, їх 

статусу, виду, функцій і повноважень; порядку доведення до відома 

державних службовців інформації та документів, у тому числі – з різними 

грифами («для службового користування» та ін.); умов та вимог для 

кар’єрного просування; застосування методик визначення якості підготовки 

державних службовців та організації їх професійної підготовки, а також 

методик змісту підготовки державних службовців і суб’єктів надання 

освітніх послуг та методик визначення потреб в професійній підготовці 

державних службовців; оцінювання професійної компетентності кандидата 

на зайняття посади, а також оцінювання професійної діяльності державного 

службовця (ефективності, у тому числі); проведення кадрового аудиту та 

використання методик кадрового аудиту; етики поведінки державного 

службовця; моніторингу ефективності професійного навчання, підвищення 

кваліфікації, спеціальної підготовки. 
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7. Досліджено процес управління персоналом в системі державної 

служби в умовах пандемії COVID-19 та кризових явищ. Наголошено на 

доцільності впровадження механізмів антикризової політики та формування 

ефективної антикризової системи управління персоналом на державній 

службі. Такий підхід формує передумови для подальшого здійснення заходів, 

спрямованих на модернізацію державного управління на основі 

демократичних цінностей і принципів належного врядування.  

Визначено, що основними цілями антикризової державної кадрової 

політики є: запобігання та зниження ризиків виникнення кризової ситуації; 

зниження негативних наслідків кризової ситуації, швидка їх ліквідація. 

У дисертаційному досліджені відзначено, що основним завданням 

державної кадрової політики в умовах кризи є оптимізація управління 

персоналом в системі державної служби, яка передбачає залучення, 

закріплення, розвиток та мотивування персоналу. Автором дисертації 

визначено основні напрями оптимізації в процесі управління персоналом в 

системі державної служби, які складаються із таких елементів: формування 

команди осіб, відповідальних за «антикризовий» менеджмент у публічному 

управлінні; збереження основи кадрового потенціалу, тобто більш цінних та 

компетентних державних службовців; реструктуризація кадрового 

потенціалу; проведення організаційно-кадрового аудиту; зниження 

соціально-психологічної напруженості у колективі; планування заходів щодо 

недопущення паніки персоналу, впровадженням програм антистресової 

підготовки персоналу; мобілізація персоналу на вирішення антикризових 

завдань; корегування режимів і тривалості роботи; перегляд системи 

стимулювання та мотивації персоналу з урахування нових методів та 

технологій.  

Відзначено, що застосування системного підходу до вирішення 

проблем в антикризовому управлінні персоналом дозволить проводити 

діагностику на ранніх етапах кризового явища, скласти план заходів щодо 

його попередження або подолання наслідків кризи, розробити стратегію 
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управління персоналом в умовах невизначеності, визначити відповідні 

методи та технології управління. 

8. Представлено наукове обґрунтування методів управління 

персоналом в системі державної служби та виокремлено їх прикладне 

застосування в практичній площині для виявлення кореляції та відмінності у 

вітчизняному та зарубіжному дискурсі. Наголошено на доцільності 

застосування інноваційних методів у системі управління персоналом, які 

спрямовані на підвищення ефективності функціонування органів публічної 

влади в установленому порядку. Проведено аналіз вітчизняних та зарубіжних 

наукових досліджень щодо особливостей застосування методів управління 

персоналом на державній службі та виокремлено їх відмінності. У 

вітчизняних наукових дослідженнях переважають організаційно-

адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи, які 

характеризуються певною організаційною формою та сферою застосування. 

Встановлено, що таке тлумачення методів обмежує їх застосування в 

практичній площині.  

Представлено авторську кореляцію моделей та методів управління 

персоналом в системі державної служби: моделі організаційної поведінки – 

методи мотивації; універсалістичні моделі – адміністративні методи; 

стратегічні моделі – стратегічні методи управління; конфігураційні моделі – 

інноваційні методи управління; адміністративна модель – бюрократичні 

методи управління оперативний підхід – методи мотивації, навчання 

стратегічний підхід – стратегічні методи управління; інтеграційний підхід – 

методи узгодження та організації; New Public Management – методи 

задоволення суспільних потреб, інноваційні методи управління. Автором 

дисертаційного дослідження встановлено, що управління персоналом 

визначається сукупністю процесів різних за їх цілями, суттю, тривалістю, 

характеризується певними особливостями, що обумовлює використання при 

управлінні ним різних форм та методів.  
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Запропоновано авторську класифікацію методів управління персоналом 

в системі державної служби, зокрема: за змістовною характеристикою; за 

способом впливу; за засобом регулювання (регульовані та нерегульовані; за 

типом впливу (прямі та непрямі методи); за призначенням (загальні та 

спеціальні).  

Процес управління персоналом в системі державної служби 

складається із методів, прийомів, технік, інструментів щодо модернізації 

державної служби та адаптації її до українських реалій. Продемонстровано 

континуум наукових вимірів на основі таксономічного підходу в управлінні 

персоналом у контексті зарубіжних теорій, підходів та моделей управління 

персоналом в системі державної служби. Це надає можливість сформувати 

нові напрями підготовки державних службовців в системі державної служби 

України та підвищити рівень здійснення управлінської діяльності. Вибір 

методів управління персоналом в сучасних умовах повинен здійснюватися на 

основі інноваційного підходу у поєднанні з концептуальним виміром 

моделей та кращих практик управління персоналом, що надасть можливість 

підвищити мотивацію і прихильність персоналу; підвищити рівень 

професійної компетентності державних службовців, розширити бази умінь та 

навичок, підвищити рівень професійної компетентності державного 

службовця; впровадити процеси управління ефективністю та оцінювання 

результатів службової діяльності; сформувати ефективну систему 

заохочення. 

9. Надано авторське визначення моделі управління персоналом в 

системі державної служби як комплексу взаємопов’язаних процесів 

управління персоналом на державній службі, який складається з декількох 

елементів: державна політика управління персоналом в системі державної 

служби; нормативно-правове регулювання; управлінсько-адміністративне 

регулювання; компетентнісна складова. Доведено, що регульованими в 

контексті нормативно-правових документів є процес управлінсько-

адміністративного регулювання та частина компетентнісної складової, яка 
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стосується знань, умінь і навичок. Нерегульованою і найбільш важливою в 

умовах воєнного стану є складова, яка стосується особистісних якостей 

державного службовця. Методи управління персоналом, відповідно, 

розподілено на два блоки: регульовані (упорядкування, адміністрування, 

організаційні методи, метод прямого державного впливу, інформування, 

планування, комунікації, регулювання, контролювання, примус, координація, 

загально-нормативний методи, методи контролю та моніторингу тощо) та 

нерегульовані (виховання, просвітництво, заспокоювання у стресових 

ситуаціях, методи ідентичності, соціально-психологічні методи, спільного 

планування, залучення, метод стратегії і тактики поведінки державних 

службовців в умовах ризиків та криз, передбачення, метод пошукового 

прогнозу, метод спонукання до дій на основ мотивування та стимулювання, 

метод формування активної позиції, метод формування командної роботи 

тощо).  

В дисертаційному дослідженні представлено авторське розуміння  

методів управління персоналом, що визначаються як сукупність засобів та 

прийомів впливу на професійну діяльність державних службовців, які 

запроваджуються через відповідні управлінські технології керівниками 

служб управління персоналом або безпосередніми керівниками з метою 

ефективного функціонування системи державної служби та реалізації 

державної кадрової політики.  

На основі отриманих результатів дисертаційного дослідження 

автором сформовано пропозиції: 

– доцільним є відкриття освітньої програми магістерського рівня щодо 

навчання державних службовців лідерів спроможних впроваджувати 

інновації в умовах ризиків та криз. З цієї позиції процес навчання 

спрямований на удосконалення знань щодо змісту методів, функцій та 

процедур управління персоналом в процесі запровадження інновацій в 

невизначених умовах або ризиків (організаційних, управлінських, 

політичних, ресурсних, технологічних тощо). Результат навчання 
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спрямований на удосконалення та формування навичок для виконання 

поточних завдань, реалізації стратегічних цілей державної кадрової політики, 

формування лідерів, спроможних до вироблення ініціатив та запровадження 

інновацій, здатних приймати рішення в умовах управлінських ризиків та 

змін, виробляти та реалізовувати державну антикризову політику тощо. 

Запровадження такої програми може бути здійснено на базі Навчально-

наукового інституту публічної служби та управління Національного 

університету «Одеська політехніка»; 

– службам управління персоналом є доцільним розробити методики 

щодо управління персоналом на основі регульованої та нерегульованої 

складової моделі управління персоналом, що надасть можливість сформувати 

творче/ініціативне мислення, практичні здібностей щодо запровадження 

інновацій в систему державної служби; 

– систематичне проведення PR-кампаній серед громадськості з метою 

підвищення іміджу державної служби; 

– науковий супровід розробки управлінських механізмів із метою 

забезпечення системності в процесі запровадження інновацій, стимулювання 

інноваційних зусиль, створення організаційної культури державних 

службовців, інтегрування наукового та практичного простору щодо 

вироблення та реалізації кадрової державної політики.  

– із метою посилення ефективності діяльності служб управління 

персоналом щодо кадрового менеджменту, зокрема, в частині забезпечення 

прозорості проведення процедури конкуру (після завершення дії воєнного 

стану), шляхом зміни процесу вступу на державну службу через створення 

Регіональних центрів оцінювання при Міжрегіональних управліннях НАДС. 

Запропоновано створити в інтегрованій інформаційній системі управління 

людськими ресурсами на державній службі HRMIS-портал кандидатського 

резерву, де будуть розміщені результати оцінювання Регіональних центрів 

оцінювання – цифровізація HR-менеджменту. Таким чином, доцільним є 



243 

вивчення кращих зарубіжних практик щодо функціонування Регіональних 

центрів оцінювання (наприклад, Німеччина).  

– удосконалення профільного Закону України «Про державну службу», 

зокрема, через введення окремого розділу «Діяльність державного службовця 

за умов воєнного стану та воєнних дій» щодо особливостей державної 

служби; 

– розробити та унормувати на законодавчому рівні алгоритм щодо 

нерозповсюдження та захисту інформації серед державних службовців, які 

опинилися на окупованій території та можуть співпрацювати з окупаційною 

владою (НАДС спільно з Міністерством оборони України та Радою 

національної безпеки і оборони України); 

– виробити практичні рекомендації для державних службовців щодо 

моделі поведінки та виконання функціональних обов’язків під час окупації 

території та встановлення окупаційної влади (НАДС спільно з Міністерством 

оборони України та Радою національної безпеки і оборони України); 

– зміна процедури вступу на державну службу через створення 

Регіональних центрів оцінювання при Міжрегіональних управліннях НАДС, 

що надасть можливість підвищити професіональний рівень оцінювання 

кандидатів на державну службу; 

– створення в інтегрованій інформаційній системі управління 

людськими ресурсами на державній службі модулю, де будуть розміщені 

результати оцінювання Регіональних центрів оцінювання, що надасть 

можливість застосовувати нові комунікаційні технології та впроваджувати 

цифровізацію в управління персоналом в системі державної служби. За таких 

умов доцільним є вивчення кращих зарубіжних практик щодо 

функціонування Регіональних центрів оцінювання (наприклад, Німеччина).  
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