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3.1. Кадрова політика в системі 
державного управління 

 
З часу, коли людство стало на шлях цивілізованого розвитку, 

визначальна роль у вирішенні практичних завдань, що постають 
перед державою, належить підготовленому професійному складу 
працівників різних сфер і напрямків життєдіяльності суспільства. 

Чи не найважливіша роль належить тим, хто формує політи-
ку держави, управляє процесами її реалізації. В цій площині кад-
рова політика виступає як важлива складова політики держави, її 
головна лінія в сфері добору та підготовки кадрів. 

Сьогодні стає очевидним, що Україні потрібна сучасна ефек-
тивна державна кадрова політика в системі державного управлін-
ня, спрямована на залучення, закріплення й адекватне викорис-
тання на державній службі висококваліфікованих фахівців, ство-
рення умов по реалізації ними свого професійного потенціалу для 
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успішного виконання посадових обов’язків і забезпечення на цій 
основі ефективного функціонування органів державної влади. 
Таким чином, удосконалювання кадрової політики в системі дер-
жавного управління стає тим фактором, що впливає на ефектив-
ність роботи органів державного управління, сприяє рішенню за-
дач формування економічно і соціально стабільного суспільства. 

Персонал державного управління – це люди. Ними вико-
нується робота, яка виражається в обґрунтуванні цілей і напрям-
ків суспільного розвитку, конкретній організації і регулюванні 
суспільної життєдіяльності (публічних відносин), свідомості, по-
водження і діяльності мільйонів людей (упорядкування приват-
них взаємозв’язків). В усіх їхніх зусиллях виявляється державна 
влада, що додає їм авторитет і належну гарантію. Ці люди, воло-
діючи науковими знаннями, досвідом, формують особливий ду-
ховно-матеріальний “продукт”, що забезпечує раціональність, га-
рмонійність і ефективність суспільних відносин, явищ і процесів. 
Робота, яка виконується персоналом державного управління, є 
високопрофесійною і пред’являє до кожного з його суб’єктів (ви-
конавців) суворі вимоги в змісті підготовки, особистісних дару-
вань, поводження і спілкування з людьми. Існують різні внутрі-
шні класифікації персоналу державного управління:  
– за адміністративно-правовими критеріями – представники 

влади, посадові особи, технічні виконавці;  
– за функціональними критеріями – керівники, фахівці, тех-

нічні виконавці.  
Отже, розглянемо дві складові частини персоналу державно-

го управління. До них відносяться посадові особи й обслуговуючі 
працівники. Посадові особи – це особи, що займають державні 
посади в державних органах, органах місцевого самоврядування і 
виконують визначений обсяг управлінської діяльності по здійс-
ненню компетенції відповідного органу держави. Державна по-
сада – це юридичне встановлення визначених управлінських фу-
нкцій і владних повноважень, що підлягають виконанню тими, 
хто їх займає. Державна посада встановлює сукупність статусів: 
соціального (відносини з рівними, вищими і нижчими групами); 
організаційного (місце в ієрархії); правового (повноваження). 
Державні посади класифікуються за рівнем і обсягом їхніх по-
вноважень, а також за змістом функцій, що закріплюються. Це 
можуть бути політичні державні посади, які пов’язані зі здійс-
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ненням державних цілей, адміністративні державні посади, 
пов’язані зі здійсненням державних функцій та ін. Обсяг повно-
важень кожної державної посади залежить від компетенції дер-
жавного органу управління.  

Посадові особи підрозділяються на: керівників державних 
органів і керівників органів місцевого самоврядування. 

Депутатство в представницьких органах є специфічною фор-
мою підготовки і реалізації державно-управлінських впливів, у 
багатьох випадках воно здійснюється на платній основі, що і до-
зволяє включати депутатський корпус до складу персоналу дер-
жавного управління з урахуванням, зрозуміло, його специфіки і, 
насамперед, політичного характеру діяльності.  

В обслуговуючий склад входять працівники, які виконують 
допоміжні матеріально-технічні й інші операції, дії по забезпе-
ченню виконання державних посад. Вони зайняті обслуговуван-
ням інформаційних процесів і іншої діяльності державних органів 
і органів місцевого самоврядування. Їхня робота не носить безпо-
середньо управлінського характеру, за своїм змістом вона є інже-
нерно-технічною, виробничою, соціально-обслуговуючою.  

Основу персоналу державного управління складають особи, 
які займають державні посади і керують з доручення і від імені 
держави, – це кадри державного управління.  

Державна кадрова політика, будучи одним з напрямків 
державної політики, визначає загальнонаціональну стратегію 
розвитку сукупного кадрового потенціалу і будується на визна-
чених принципах: демократичний добір; просування по службі за 
діловими якостями; постійне навчання державних службовців; 
заохочення державних службовців до службової кар’єри; систе-
матичне поновлення кадрів; здійснення контролю за діяльністю 
кадрів; кадрове забезпечення державної служби на чітко визначе-
ній науково-методичній базі; врахування політичних та економі-
чних змін у державі.  

Державна кадрова політика визначає місце і роль кадрів у су-
спільстві, мету, завдання, найважливіші напрями, принципи ро-
боти державних структур з кадрами, головні критерії їх оцінки, 
шляхи вдосконалення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, раціональне використання кадрового потенціалу 
країни. 



 78 

Таким чином, державна кадрова політика в системі держав-
ного управління охоплює всю систему перспективної і скоорди-
нованої роботи з кадрами державного управління. Адже держав-
не управління – це одна з форм діяльності держави, яка спрямо-
вана на практичну реалізацію законів, указів, постанов, забезпе-
чує державні інтереси та інтереси державної політики.  

Процес роботи з кадрами державного управління має бути 
побудований так, щоб найкоротшим та ефективним шляхом при-
йти до запланованого. Тому у процесі формування кадрової полі-
тики, на наш погляд, повинна відбуватися узгодженість наступ-
них напрямків: 
– розробка загальних принципів кадрової політики в системі 

державного управління, визначення пріоритетів стратегічних 
та тактичних цілей; 

– організаційно-штатна політика, яка передбачає планування 
потреби в трудових ресурсах, формування структури в орга-
нах державного управління, процесу і штату, призначення, 
створення системи резерву, ротації тощо; 

– інформаційна політика – створення і підтримка системи руху 
кадрової інформації; 

– фінансова політика – формулювання принципів розподілу 
засобів, забезпечення ефективної системи стимулювання 
праці; 

– політика розвитку кадрів – забезпечення програми розвитку, 
профорієнтація й адаптація співробітників, планування інди-
відуального просування, формування команд, професійна 
підготовка і підвищення кваліфікації; 

– оцінка результатів діяльності – аналіз відповідності кадрової 
політики і стратегії організації, виявлення проблем у кадро-
вій роботі, оцінка кадрового потенціалу. 
Головною метою державної кадрової політики є форму-

вання такого кадрового потенціалу, який у професійних і ділових 
відносинах дозволяв би забезпечувати ефективне функціонування 
і розвиток державного апарату. 

Для цього необхідно створення сприятливих і рівних соціа-
льних умов і правових гарантій для прояву кожним працівником 
своїх здібностей і знань, для професійного росту і службового 
просування, підвищення якості й ефективної трудової діяльності; 
забезпечення високого професіоналізму управлінського і техно-
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логічного процесу, укомплектованості всіх ділянок трудової дія-
льності кваліфікованими, активно діючими, сумлінними праців-
никами; встановлення надійних перешкод на шляху проникнення 
на керівні й управлінські посади в системі державного управління 
людей недостойних, схильних до кар’єризму.  

Таким чином, пріоритетне місце в державній кадровій по-
літиці повинне займати кадрове забезпечення системи державно-
го і муніципального управління: насичення структур виконавчої, 
законодавчої і судової влади професійно підготовленими, відпо-
відальними кадрами, які володіють високоморальними якостями і 
почуттям громадянського обов’язку. 

Розробка державної кадрової політики в системі державного 
управління в умовах ринково-демократичних перетворень у сус-
пільстві – це складний, багатоетапний, багатогранний процес. Ро-
бота в цьому напрямку в Україні почалася ще в 2000 році, коли 
була розроблена “Комплексна програма підготовки державних 
службовців” (затверджена Указом Президента України від 
09.11.2000 р. № 1212/2000). Пізніше, у 2002 році, була розроблена 
наукова програма дослідження розвитку державної кадрової слу-
жби й удосконалення кадрового забезпечення державного управ-
ління (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 
08.08.2002 р. № 953) (табл. 3.1).  

Напрямки державної кадрової політики в Україні визначили 
стратегію формування, професійного розвитку і раціонального 
використання кадрів у системі органів управління в Україні, міс-
це і роль кадрів у суспільстві, мету і задачі державної кадрової 
політики, а також найважливіші напрямки і принципи роботи 
державних структур з кадрами. 

 
Таблиця 3.1 

Основні напрями державної кадрової політики в Україні 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 

від 08.08.2002 р. № 953 
 

№ 
з/п 

Основні напрями державної кадрової політики 
у системі органів управління  

1 Визначення обсягів повноважень і відповідальності 
центральних, регіональних та місцевих органів управлін-
ня, державних та недержавних підприємств і організацій у 
галузі кадрової політики 
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Продовження таблиці 3.1 
2 Збереження і розвиток кадрового потенціалу на всіх 

управлінських рівнях на основі створення дійової системи 
правового і соціального захисту працівників, матеріальне 
стимулювання, підвищення ефективності їхньої праці 

3 Створення механізмів реалізації основних напрямів кад-
рової політики разом із розробкою цільових комплексних 
програм загальнодержавного, регіонального та місцевого 
значення і визначення джерел їх фінансування  

4 Організація і координація наукових досліджень у галузі 
кадрової політики та ефективності роботи апарату держа-
вного управління 

5 Статистичний облік та інформаційно-аналітичний аналіз 
кадрів за категоріями і посадами 

6 Розробка і впровадження системи оцінки професійної 
придатності та якості роботи персоналу, професійної оріє-
нтації і психологічної підтримки працівників протягом 
усього терміну їхньої професійної кар’єри 

7 Нормативно-правове і фінансове супроводження держав-
ної кадрової політики 

8 Визначення компетенції державних органів, раціоналіза-
ція організаційної структури і підвищення ефективності 
діяльності державного апарату 

9 Розробка науково обґрунтованих нормативів чисельності 
державних службовців в органах влади і управління всіх 
рівнів 

10 Обґрунтування стимулів і форм відповідальності за вико-
нання посадових функцій і демократичних процедур їх 
застосування; формування критеріїв раціональності і соці-
альної ефективності державної служби; підвищення стату-
су кадрових служб 

11 Постійне удосконалення форм і методів виконання 
обов’язків державного службовця на засадах наукової ор-
ганізації управлінської праці 

12 Визначення порядку конкурсного відбору та атестації, пе-
реміщення та оцінки роботи державних службовців 

14 Формування кадрового резерву з урахуванням наявних 
державних посад і перспектив розвитку державних 
органів, а також освітніх і вікових змін у складі державних 
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Закінчення таблиці 3.1
 службовців; створення системи підготовки, перепідготов-
ки і підвищення кваліфікації державних службовців 

1
15 

Забезпечення професійної адаптації на відповідній держа-
вній посаді 

 

Основні напрями державної кадрової політики в Україні ви-
значили критерії добору кадрів, шляхи вдосконалення підготов-
ки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, раціонального ви-
користання кадрового потенціалу країни. Виходячи з напрямків 
державної кадрової політики, суб’єктами державної кадрової 
політики є: держава, партії, рухи, економічні і суспільні 
об’єднання, народ. Держава, одержуючи від народу відповідні пов-
новаження, виступає головним суб’єктом кадрової політики, ре-
алізує отримані повноваження через гілки влади, міністерства, ві-
домства, місцеві державні адміністрації. Об’єктом державної кад-
рової політики є система державно-службових відносин. 

Основними елементами державної кадрової політики та 
кадрового забезпечення є: якісне та кількісне планування пер-
соналу; забезпечення добору та розстановки кадрів; підготовка, 
перепідготовка і підвищення кваліфікації державних службовців; 
формування кадрового резерву, стажування; кадровий контроль 
(індивідуальний контроль, позитивний контроль (стимулювання 
поведінки), негативний контроль (санкції)); політика стимулю-
вання персоналу (пільги, міри заохочення, міри правової відпові-
дальності); соціальне забезпечення; інформаційно-комунікативне 
забезпечення; сприяння в суспільній роботі. 

До основних механізмів забезпечення державної кадрової 
політики відноситься: кадрове планування; формування кадрово-
го резерву; підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації 
державних службовців; контролювання кадрового забезпечення; 
об’єктивна оцінка професійного рівня державного службовця 
(через механізм атестації й оцінки кадрів); розробка практичних 
рекомендацій, інформаційних та інструктивних матеріалів з по-
дальшого вдосконалювання роботи з кадрами. 

Висновок: кадрову політику в системі демократичних цін-
ностей відрізняє орієнтація на систему цивільних інтересів, кон-
курентний підхід, пов’язаний з підбором найбільш професійно 
підготовлених і здатних фахівців, націленість на гуманні критерії 
і норми діяльності.  
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3.2. Кадрова політика і державна служба 
 
Зміцнення державних органів влади і управління вимагає 

впровадження наукового підходу, технологізації кадрових проце-
сів у системі державної служби. Це неможливо без глибокого 
аналізу якісного складу чиновництва, реалізації державної полі-
тики, умов її здійснення, факторів, які впливають на стабільність 
кадрового складу, його професіоналізм і відповідальність. 

Коли говориться про органи управління (апарат управлін-
ня), мається на увазі:  

1) сукупність установ і організацій, що забезпечують управ-
ління в будь-якій сфері або області діяльності (апарат управлін-
ня розробляє державну політику, зміст документів, які регламен-
тують діяльність суспільства, держави, соціальних груп, органі-
зацій тощо);  

2) сукупність працівників (керівників, фахівців, технічних 
виконавців будь-якої установи, організації), які виконують 
управлінські функції.  

Щодо державної служби, то маються на увазі публічно-
правові відносини, які полягають у тому, що людина, яка працює 
в апараті державного управління, знаходиться на службі не тільки 
у відповідному державному органі, але й у держави в цілому. 
Отже, державний службовець – це громадянин, який займає 
оплачувану за рахунок державного бюджету державну посаду і 
наділений відповідними обов’язками, повноваженнями та права-
ми, необхідними для виконання встановлених обов’язків. 

За даними Державного комітету статистики України на 31 
грудня 2005 року, в Україні нараховувалося 257112 державних 
службовців. До цієї кількості ввійшли державні службовці (9988 
осіб), які працюють в апаратах Міністерства оборони України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України 
та Адміністрації державної прикордонної служби України і яким 
присвоюються ранги державних службовців, а не військові (спе-
ціальні) звання. 

Державна служба являє собою професійну участь у здійс-
ненні цілей і функцій держави за допомогою виконання 
обов’язків і повноважень на державній посаді, які визначені в 
конкретному державному органі.  
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Державна служба являє собою не просто роботу, вимірювану 
або часом, відведеним на неї (за правилами внутрішнього трудо-
вого розпорядку), або кількістю прочитаних, підготовлених або 
підписаних документів, а формування владних управлінських 
взаємин між державою і суспільством. Державна служба поєднує 
державну посаду (яка відноситься до організаційної структури 
державного управління), державного службовця (приналежного 
до персоналу державного управління) і громадянина (обслугову-
вати якого покликана держава).  

Актуальною проблемою державної служби є визначення ста-
ну державного апарату і його кадрового забезпечення. Держав-
ний апарат – це, по-перше, система державних органів, установ; 
по-друге, – сукупність державних службовців, які належать до 
системи державних органів, установ. 

Формування управлінського кадрового потенціалу державної 
служби – процес тривалий і тому не може розвиватися автомати-
чно. Він може бути продуктивним, якщо буде здійснюватися на 
базі науково обґрунтованої стратегії держави, орієнтованої на ка-
дрове забезпечення державної служби, державної кадрової полі-
тики, розрахованої на тривалу перспективу. 

Під кадровою політикою на державній службі розуміється 
загальний курс і послідовна діяльність держави по формуванню 
вимог до державних службовців, по їхньому підборі, підготовці і 
раціональному використанню з урахуванням стану і перспектив 
розвитку державного апарату, прогнозів про кількісні і якісні по-
треби в кадрах державних службовців. 

Держава як єдиний роботодавець державних службовців ви-
суває необхідні вимоги до їхньої кваліфікації і здібностей, пово-
дження на службі і поза нею, включаючи питання службової ети-
ки, відношення до політики, до якості виконання ними обов’язків 
відповідно до державних посад. 

Важливим аспектом, пов’язаним з аналізом концептуальних 
основ сучасної державної кадрової політики, є вивчення основ-
них механізмів її реалізації. Механізм реалізації кадрової полі-
тики – це система кадрової діяльності, спрямована на кадрове 
забезпечення, концепцію кадрової політики, законодавчу базу, 
принципи, методи, способи, методики, технології і форми кадро-
вої роботи. Досвід реформування суспільних і економічних від-
носин свідчить, що кадрова політика як складне, комплексне 
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явище може успішно реалізуватися через механізм нормативно-
правового, організаційного, науково-інформаційного й навчаль-
но-методичного забезпечення.  

Система управління кадрами державної служби містить у 
собі кадрову політику, тобто розробку вимог до кадрів, форму-
вання штатно-посадової структури, підбір і формування трудово-
го колективу, а також оцінку ділових і особистих якостей праців-
ників. 

Основними складовими елементами системи добору кадрів 
на заміщення державної посади є: конкурсний добір; прийняття 
на посаду поза конкурсом (система переводу, призначення, об-
рання на посаду, прийом за контрактом); оцінка кадрів, форму-
вання кадрового резерву; стажування.  

Конкурсний добір – вибір з числа претендентів на зайняття 
посад у структурах державної служби найбільш гідних. Він при-
пускає змагальний спосіб розподілу державних посад за допомо-
гою іспитів, тестів, рекомендацій, співбесід, кваліфікаційних іс-
питів, практичної перевірки особистісних і ділових якостей пре-
тендентів. Умови конкурсу на зайняття посад у структурах дер-
жавної служби визначаються законами України й іншими норма-
тивно-правовими актами. Статистика свідчить, що 73,5% посад 
державних службовців заповнюється на конкурсній основі. 

Організація і проведення конкурсного добору сприяють: 
– підвищенню престижу посади; 
– залученню більшої кількості кандидатів; 
– підвищенню об’єктивності рішення про прийом на роботу; 
– демократизації і відкритості сфери управління персоналом; 
– впровадженню нових технологій кадрової роботи; 
– інтенсифікації збору персональної інформації для плануван-

ня роботи з прийнятими на роботу кандидатами; 
– формуванню команд. 

Необхідними елементами при організації конкурсу на замі-
щення державної посади є: 
1) наявність претендентів, що виставляють свою кандидатуру 

на конкурс; 
2) конкурсна комісія, якій надається право на основі положення 

про конкурс вибрати прийоми і методи його проведення; 
3) механізми оцінки достоїнств конкурсантів і прийняття рі-

шень за підсумками конкурсу; 
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4) механізми інформування учасників та інших зацікавлених 
осіб про хід і результати конкурсу. 
Склалося кілька підходів до організації і проведення 

конкурсу при прийомі на роботу і на заміщення вакантної по-
сади. 

Найбільш простий і традиційний спосіб при проведенні кон-
курсу на заміщення вакантної посади керівника – це вибори (ви-
борний метод). При його проведенні враховується думка більшо-
сті і не проводяться спеціальні попередні іспити кандидатів. Від-
повідність або невідповідність кандидатів вакантної посади ви-
значається конкурсною комісією на основі вивчення офіційних і 
неофіційних документів і співбесіди. Перевага тому або іншому 
кандидатові віддається шляхом голосування, процедура якого 
попередньо узгоджується. Переваги виборного методу – його 
швидкість і можливість урахування думки членів колективу. Не-
доліки виборного методу – суб’єктивізм і неможливість застра-
хуватися від помилки, оскільки голосуючій більшості доводиться 
довіряти інформації, отриманій з характеристик кандидата або в 
кращому випадку своїй суб’єктивній думці, заснованій на спосте-
реженні за поведінкою кандидата, його виступом (якщо виступ 
організовується) і відповідями на запитання. 

Підбір – рішення про відповідність кандидата приймається 
кадровою комісією, очолюваною вищим керівником або призна-
ченою ним особою. При оцінці кандидатів, які підбираються, 
конкурсна комісія, крім аналізу документів і характеристик, про-
водить співбесіди, іноді структуровані інтерв’ю і психологічне 
тестування кандидатів. Переваги методу підбору – індивідуаль-
ний підхід і можливість одержати більш достовірну інформацію 
про професійні й особистісні якості кандидатів. Недоліки методу 
підбору – відносна повільність і високий ступінь суб’єктивності 
(прийняття рішення про кандидата на основі першого враження – 
зовнішній вигляд, манери і т.д., а також інформації, яку одержали 
під час співбесіди).  

Добір – це спосіб, що дозволяє провести найбільш демокра-
тичну й у значній мірі вільну від суб’єктивізму конкурсну проце-
дуру. Переваги методу добору – всебічне ретельне й об’єктивне 
вивчення індивідуальних особливостей кожного кандидата і мо-
жливе прогнозування його ефективності. Недоліки методу добо-
ру – тривалість і дорожнеча використовуваних процедур. 
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Як бачимо, технологія побудови конкурсних процедур може 
бути різною і залежати від конкретної організації, від соціально-
економічних, політичних і психологічних умов, професіоналізму 
притягнутих фахівців у сфері оцінки професійних, ділових і осо-
бистісних якостей кандидатів. 

Конкурс при прийомі на роботу і на заміщення вакантної по-
сади проходить кілька етапів.  

Підготовчий етап – організація конкурсу (формування кон-
курсної комісії, правил проведення, професійної і матеріально-
технічної бази), що продовжується з моменту ухвалення рішення 
про проведення конкурсу до затвердження остаточного списку 
конкурсантів. 

Основний етап – збір інформації про кандидатів. Продовжу-
ється з моменту початку першої процедури конкурсу і закінчу-
ється підведенням підсумків. 

Заключний етап конкурсу – підведення результатів. Почи-
нається з моменту підведення підсумків і закінчується затвер-
дженням результатів.  

Прийняття на посаду поза конкурсом – система переводу, 
призначення, обрання на посаду, прийом за контрактом. В Украї-
ні поза конкурсом на державні посади призначаються: випускни-
ки Національної Академії державного управління при Президенті 
України; посадові особи, що призначаються міністерствами і ке-
рівниками вищих центральних органів влади при переміщенні в 
межах одного органу державного управління; посадові особи па-
тронажної служби. 

Оцінка кадрів (персоналу) – одна з форм роботи з держав-
ними службовцями, що являє собою процес зіставлення індивіду-
альних властивостей і якостей працівника з визначеними вимога-
ми. Оцінку здійснюють безпосередні керівники, кадрові служби, 
громадські організації, колеги, експерти, вчені й ін. Можливе за-
стосування самооцінки і вивчення суспільної думки.  

Задача кадрової служби, яка здійснює оцінку кандидатів 
при доборі кадрів на заміщення державної посади, полягає в 
тому, щоб відібрати такого працівника, який відповідав би очіку-
ваному організацією результату. Фактично оцінка при доборі ка-
дрів на заміщення державної посади – це одна з форм попере-
днього контролю якості людських ресурсів організації. 

Оцінювання кадрів повинно здійснюватися: 
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– об’єктивно – поза залежністю від будь-якої приватної думки 
або окремих суджень; 

– надійно – відносно вільно від впливу ситуативних факторів 
(настрою, минулих успіхів і невдач); 

– вірогідно у відношенні діяльності – оцінюватися повинен 
реальний рівень володіння навичками, тобто наскільки успі-
шно працівник справиться зі своєю роботою; 

– з метою прогнозу – оцінка повинна давати дані про те, до 
яких видів діяльності і на якому рівні людина потенційно 
здатна; 

– комплексно – оцінюється не тільки кожний із членів органі-
зації, але і його стосунки всередині організації, а також мож-
ливості організації в цілому; 

– процес оцінювання і критерії оцінки повинні бути доступні і 
зрозумілі оцінювачам, спостерігачам і самим оцінюваним; 

– проведення оцінних заходів повинне вбудовуватися в зага-
льну систему кадрової роботи в організації, сприяти її розви-
ткові й удосконалюванню. 
Кадровий резерв – це група керівників і фахівців, що воло-

діють здатністю до управлінської діяльності, відповідають вимо-
гам, пропонованим посадою того або іншого рангу, пройшли сис-
тематичну цільову кваліфікаційну підготовку. 

Формування кадрового резерву – це робота з посадовим, 
професійним, тобто кар’єрним, ростом співробітників. Форми 
підготовки резерву можуть бути різними. Так, особи, включені в 
кадровий резерв, можуть заміщати керівників під час їхньої хво-
роби, відпустки, відрядження; можуть бути призначені на промі-
жні посади; можуть проходити стажування в інших організаціях; 
навчатися на різних курсах та ін.  

Кадровий резерв (кадрове забезпечення) державної служ-
би на заміщення посад державних службовців для просування їх 
по службі в Україні регламентується постановою КМУ від 
28.02.2001 р. № 199. Основні напрямки роботи з працівниками, 
зарахованими до кадрового резерву згідно із планами, затвердже-
ними керівниками державних органів, відображені на рис. 3.1.  

Кадровий резерв державної служби України формується з 
керівників і фахівців державних підприємств, установ і організа-
цій; працівників органів виконавчої влади й органів місцевого 
самоврядування; державних службовців, що підвищили кваліфі-
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кацію, пройшли стажування або за результатами атестації реко-
мендовані для роботи на вищих посадах; осіб, рекомендованих 
конкурсними комісіями для зарахування в кадровий резерв; випу-
скників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, які зарахо-
вані на навчання за професійними програмами підготовки магіст-
рів державного управління. 

Кадровий резерв на кожну посаду державного службовця 
формується з такого розрахунку: на посаду керівника – не менше 
двох осіб, на посади фахівців складаються списки осіб, зарахова-
них до кадрового резерву, з урахуванням фактичної потреби. 

 

 
 

Рис. 3.1. Напрямки роботи з кадровим резервом 
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Список осіб кадрового резерву переглядається щорічно в груд-
ні. Однак протягом року при необхідності в список можуть вноси-
тися зміни в порядку, встановленому законом. Зарахування в кад-
ровий резерв оформляється наказом (розпорядженням) керівника 
державного органу за узгодженням з іншими органами, якщо для 
призначення на посади, на які формується кадровий резерв, перед-
бачається узгодження кандидатур з цими органами. Об’єктивне рі-
шення про зарахування в кадровий резерв може ґрунтуватися на 
наступних характеристиках: освіта кандидата; рівень його профе-
сійних навичок; досвід попередньої роботи; медичні характеристи-
ки; персональні характеристики й особисті якості. 

Звичайно еталонні рівні вимог за кожним критерієм розроб-
ляються виходячи з характеристик уже працюючого персоналу. 
Рівень освіти повинен порівнюватися з вимогами виконуваної 
роботи. Перевага віддається претендентам з більш високим рів-
нем освіти. Досвід ототожнюється з можливостями працівника і 
характеризується виробничим стажем. 

Медичні характеристики враховуються в тому випадку, якщо 
виконувана робота вимагає визначених фізичних якостей: гостро-
ти зору, слуху, витривалості і т.п. (наприклад, у ряді країн медич-
ний критерій добору розглядається як дискримінація, тому що 
немає прямої залежності між конкретною роботою і станом здо-
ров’я). Важливими персональними характеристиками є вік, пере-
бування у шлюбі і т.д. Якщо посада відноситься до розряду по-
сад, де визначальним фактором є технічні знання, то найбільше 
значення будуть мати освіта і досвід.  

Пропозиції щодо резерву на посади, призначення, які здійс-
нюються органом вищого рівня, розглядаються спеціальною ко-
місією, утвореною цим органом і очолюваною керівником органу 
(або першим заступником).  

Головне управління державної служби аналізує пропозиції 
центральних і місцевих органів виконавчої влади й інших органів 
щодо формування кадрового резерву на посади державних служ-
бовців, призначення на які здійснюють Президент України по 
представленню Кабінету Міністрів України, а також Кабінет Мі-
ністрів України, і узагальнений матеріал подає щороку в І квар-
талі на розгляд Кабінету Міністрів України. Після зарахування в 
кадровий резерв на посаду, робота на якій передбачає доступ до 
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державної таємниці, у встановленому порядку оформляється до-
пуск до державної таємниці особам, що його не мають.  

Стажування – одна з форм навчання і підготовки персоналу, 
яка використовувана як самостійна форма в системі добору кад-
рів на заміщення державної посади. Стажування державних слу-
жбовців державних органів влади може проводитися як в Україні, 
так і за кордоном за індивідуальним планом. Мета стажування – 
вивчення досвіду управлінської діяльності, здобуття практичних 
та організаційних навичок за фахом тощо. Після стажування дер-
жавний службовець подає звіт про виконання плану стажування 
керівнику органу, де він працює. На сьогоднішній день стажу-
вання – не найпоширеніший спосіб навчання і підготовки персо-
налу. Статистика свідчить, що тільки 3,8% державних службовців 
приймаються за результатами стажування.  

Державний кадровий контроль при проведенні кадрової 
політики має своєю метою забезпечення ефективного формування 
кадрового резерву і спрямований на застосування дійових заходів з 
дотримання вимог Закону України “Про державну службу” та інших 
нормативних актів з питань кадрової політики державної служби, а 
також розробку практичних рекомендацій, спрямованих на подаль-
ше вдосконалення роботи з кадрами державної служби.  

Органи, які здійснюють державний кадровий контроль по 
формуванню кадрового резерву і підвищення кваліфікації держа-
вних службовців, відображені на рис. 3.2. 

 

 
 
Рис. 3.2. Органи державного кадрового контролю  
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3.3. Кадрові технології як засіб 
реалізації кадрової політики 

 
Кадрова політика і кадрова робота співвідносяться як страте-

гія і тактика. І це дійсно так. Кадрова політика – це кадрова стра-
тегія визначеної організації, спрямована на рішення загальних 
задач у відповідності зі стратегією організації (розробка заходів 
щодо роботи з кадрами – добір, складання штатного розкладу, 
атестація, навчання, просування по службі, що заздалегідь пла-
нуються й узгоджуються з загальним розумінням цілей і задач 
організації). Кадрова ж робота залежить від ситуації, тому що за 
допомогою її методів вирішуються приватні задачі, рівень рішен-
ня яких може здійснюватися ефективно і цілеспрямовано або 
стихійно – методом “проб і помилок”. Для ефективної кадрової 
роботи розробляються і використовуються кадрові технології, 
тобто комплекс задач управління персоналом держслужби. 

Кадрові технології являють собою сукупність визначених 
дій, прийомів, операцій стосовно статусу або характеристик пер-
соналу. З їхньою допомогою визначаються відповідність праців-
ників характеру виконання службових обов’язків, ефективність 
їхньої праці, рівень відповідності ділових, професійних і особис-
тісних якостей потребам організації. За допомогою кадрових тех-
нологій здійснюються оцінка, добір і підбір персоналу, керування 
кар’єрою державного службовця, підвищення його кваліфікації. З 
метою відновлення змінюваності кадрів використовуються рота-
ція, кооптація, перепрофілювання, відставка, введення контракт-
ної системи наймання на роботу й інші форми. 

В управлінні персоналом держслужби застосовуються три 
групи базових кадрових технологій.  

Перша група – кадрові технології, що забезпечують одер-
жання всебічної достовірної персональної інформації про люди-
ну. До методів одержання такої інформації відносяться: методи 
оцінки (атестація, кваліфікаційний іспит, моніторинг – періодич-
не спостереження й оцінка стану характеристик персоналу). В 
той же час у практиці управління персоналом застосовуються за-
гальні методи вивчення людини, такі як індивідуальні співбесіди 
і спостереження за діями і вчинками людини в організації.  
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Друга група – кадрові технології, які дозволяють забезпечу-
вати необхідні для організації кількісні і якісні характеристики 
складу персоналу. Це технології добору, формування резерву, ка-
дрового планування, професійного розвитку.  

Третя група – кадрові технології, які дозволяють одержати 
високі результати діяльності кожного фахівця і сукупний ефект 
від погоджених дій усього персоналу. До них відносяться підбір 
персоналу, ротація, управління кар’єрою персоналу і ряд інших. 

Кожна з перерахованих груп кадрових технологій не тільки 
має свої особливості, відмінності, але в той же час ці групи кад-
рових технологій взаємозалежні одна з одною. У практиці управ-
ління персоналом вони використовуються в комплексі взаємодо-
повнення і не реалізуються одна без іншої.  

Таким чином, якщо загальні технології управління забез-
печують формування людського капіталу організації (цілісний 
вплив на поведінку людини, створення сприятливого управлінсь-
кого середовища, організованості, дисципліни, зміна ставлення 
персоналу до трудової діяльності), то кадрові технології є специ-
фічними засобами управління цим капіталом в організації. Тому 
кадрові технології включені в структуру управління персоналом, 
мають специфіку, об’єкт свого впливу і виконують важливі управ-
лінські функції. Основним об’єктом впливу кадрових технологій 
в управлінській діяльності є професійні якості працівника. Таким 
чином, кадрові технології є найважливішим засобом управління кі-
лькісними і якісними характеристиками персоналу, досягнення ці-
лей організації, її ефективного функціонування. 

У державній і муніципальній службі нормативною правовою 
основою для застосування кадрових технологій є закони України, 
укази Президента України, які регулюють питання проходження 
державної і муніципальної служби, конкурсного заміщення вака-
нтних посад державної і муніципальної служби, оцінки, атестації, 
звільнення службовців, формування і використання кадрового 
резерву і ряд інших. Завдяки використанню кадрових технологій 
керівники, кадрові служби можуть приймати необхідні кадрові 
рішення, характер, зміст, спрямованість яких можуть бути найрі-
зноманітнішими (від рішення про додаткове наймання працівни-
ків до звільнення). Результати кадрових технологій у державній і 
муніципальній службі використовуються в нормативних межах і 
носять рекомендаційний характер для керівника. Наприклад, по-



 93 

рядок конкурсного заміщення вакантних посад у державній і му-
ніципальній службі припускає, що рішення конкурсної комісії є 
остаточним при визначенні переможця конкурсу і на підставі її 
рішення керівником видається наказ про призначення державного 
або муніципального службовця на вакантну посаду. Висновки 
атестаційної комісії пропонуються в остаточній формі відповідно 
до переліку встановлених формулювань.  

Таким чином, для практики управління персоналом велике 
значення має нормативне закріплення порядку використання ре-
зультатів кадрових технологій. Воно упорядковує використання 
цих результатів: підвищує ступінь довіри персоналу до кадрових 
технологій; зменшує можливості суб’єктивізму і волюнтаризму в 
їхньому застосуванні; підвищує ефективність витрат на їхнє про-
ведення; відіграє стимулюючу роль для персоналу. 

 
 
 
3.4. Атестація державних службовців 
 
У менеджменті під атестацією персоналу розуміються кад-

рові заходи, здійснювані атестаційною комісією і покликані оці-
нити відповідність рівня праці, якостей і потенціалу особистості 
вимогам виконуваної діяльності. Головне призначення атестації – 
не контроль виконання (хоча це теж дуже важливо), а виявлення 
резервів підвищення рівня віддачі працівника. 

Атестація державних службовців – це спосіб перевірки й 
оцінки ділових якостей і кваліфікації державних службовців 
шляхом періодичної оцінки знань, досвіду, навичок і здібностей 
до виконання службових обов’язків по визначеній спеціальності 
або посаді, виявлення потенційних можливостей державного 
службовця для підвищення його по службі, а також стимулюван-
ня підвищення ним кваліфікації і професіоналізму. 

Атестація державних службовців здійснюється з метою 
поліпшення підбору, розміщення і виховання кадрів, стимулю-
вання росту їхньої кваліфікації і підвищення відповідальності за 
доручену справу, розвитку ініціативи і творчої активності.  

Проведення атестації державних службовців регламентується 
Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження По-
ложення щодо проведення атестації державних службовців” від 
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28.12.2000 р. № 1922 та методичними рекомендаціями щодо за-
стосування Положення про проведення атестації державних слу-
жбовців, затвердженого наказом Головдержслужби від 03.03.2001 
року № 16. 

Згідно з даними документами атестація проводиться раз у 
три роки. Мета атестації: підвищення ефективності діяльності 
державних службовців під час виконання роботи. У ході атестації 
оцінюються ділові, професійні якості, які визначені професійно-
кваліфікаційними характеристиками їхніх посад. 

Атестації підлягають державні службовці усіх рівнів, крім 
державних службовців, які працюють на посадах менше року. 
Тобто прийняті на державну службу, зайняли вищу посаду, пере-
йшли до іншого державного органу менше ніж рік тому. За влас-
ним бажанням проходять атестацію вагітні жінки, а також особи, 
які згідно з чинним законодавством призначаються або обира-
ються на посаду на певний термін. 

Етапи проведення атестації: 
1. Підготовка кадровими службами пропозицій щодо складу 

атестаційних комісій (від 5 до 11 осіб), термінів та графіків про-
ведення атестації, списків державних службовців, які підлягають 
атестації, і необхідних для атестації документів (атестаційного 
листа чергової та минулої атестації, бланка щорічної оцінки). 

2. Затвердження кількісного та персонального складу атеста-
ційних комісій, термінів, місця проведення атестації, графіка її 
проведення (наказ керівника державного органу).  

3. Підготовка керівниками структурних підрозділів апарату 
державних органів службової характеристики на кожного держа-
вного службовця, який підлягає атестації (не пізніше ніж за тиж-
день до проведення атестації), і проведення з ним співбесіди. 

Службова характеристика включає: загальні відомості 
(прізвище, ім’я, по батькові, посада, стаж роботи на посаді); про-
фесійні знання (рівень володіння державною мовою, досвід робо-
ти за фахом); аналіз виконання державним службовцем посадо-
вих обов’язків, дотримання правил поведінки державного служ-
бовця; дані про ділові якості (професійна компетентність, відпо-
відальність, ініціативність, самостійність у роботі, оперативність 
у прийнятті рішень і здатність до контролю за їх реалізацією, 
вміння акумулювати необхідну інформацію та виділяти найголо-
вніше, працювати з нормативно-правовими актами та іншими до-
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кументами); дані про особисті якості (працездатність, комуніка-
бельність, вміння керувати підлеглими, вміння встановлювати 
взаємовідносини з колегами, творчий підхід до справи, принци-
повість, послідовність у роботі, самокритичність); характеристи-
ку результатів роботи; дані про підвищення кваліфікації (види 
професійного навчання, що проходив державний службовець, або 
причини, з яких навчання не проводилося, використання отрима-
них знань у роботі, здатність до самоосвіти, ставлення до профе-
сійного навчання підлеглих тощо); дані про можливості профе-
сійного і службового просування (за яких умов, на яку посаду, 
коли); зауваження і побажання державному службовцю, який 
атестується; висновок про відповідність займаній посаді.  

Атестація проводиться в присутності службовця. Рішення 
вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше 3/4 
складу комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів 
на закритому засіданні комісії. Атестованими вважаються пра-
цівники, визнані комісією такими, що відповідають займаній по-
саді або відповідають займаній посаді за певних умов. Якщо дер-
жавний службовець визнаний за результатами атестації таким, що 
не відповідає займаній посаді, він звільняється з роботи на під-
ставі, передбаченій пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про пра-
цю України, і в порядку, визначеному цим Кодексом. У разі при-
йняття рішення про відповідність працівника займаній посаді ко-
місія може рекомендувати керівникові зарахувати його до кадро-
вого резерву. У разі прийняття рішення про відповідність займа-
ній посаді за певних умов комісія рекомендує керівникові при-
значити протягом року повторне атестування при згоді працівни-
ка виконати дані йому рекомендації. У разі прийняття рішення 
про невідповідність працівника займаній посаді комісія рекомен-
дує керівникові перевести цього працівника за його згодою на 
іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звіль-
нити. Рішення керівника з питання звільнення державних служ-
бовців, що не відповідають займаній посаді, можуть бути оскар-
жені державним службовцем у судовому порядку. 

В атестаційний лист (він зберігається в особовій справі 
працівника) вносяться результати атестації. До атестаційного ли-
ста додається протокол засідання комісії, що підписується голо-
вою та членами комісії, які брали участь у голосуванні.  
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3.5. Державна система підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації 
кадрів державних службовців в Україні 

 
Державна система підготовки, перепідготовки і підвищен-

ня кваліфікації державних службовців – це система, що дозволяє 
забезпечувати потреби в кадрах центральних, місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших дер-
жавних органів і організацій відповідно до вимог Закону України 
“Про державну службу”. Державна система підготовки, перепід-
готовки і підвищення кваліфікації державних службовців, яка 
пов’язана з залученням персоналу, повинна проводитися з визна-
ченим випередженням стосовно спланованої організацією робо-
ти: що робиться у сфері кадрової роботи сьогодні, завтра буде 
впливати на рівень роботи організації. 

Державна система підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації державних службовців в Україні складається із: осві-
тньо-професійних програм підготовки, перепідготовки і підви-
щення кваліфікації державних службовців; акредитованих навча-
льних закладів, інститутів та центрів підвищення кваліфікації, які 
реалізують зазначені програми; органів, що здійснюють управ-
ління системою підготовки, перепідготовки і підвищення квалі-
фікації державних службовців. Програми підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації державних службовців розроб-
ляються навчальними закладами згідно з вимогами нормативних 
документів Міносвіти. 

Функціонування системи державної системи підготовки, пе-
репідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців 
регламентується Положенням про систему підготовки, перепідго-
товки і підвищення кваліфікації державних службовців (Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 р. № 167).  

Держава приділяє велику увагу підвищенню кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван-
ня. Наприклад, якщо в 1995 році, згідно з даними Комітету стати-
стики України, підвищили кваліфікацію 25243 особи (у тому чис-
лі 864 за кордоном), то в 2000 році їх було вже 36656 (893 за кор-
доном), у 2003 році 53252 (у тому числі 750 за кордоном). 
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Підготовка державних службовців – це здобуття службов-
цями освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня спеціа-
ліста, магістра за спеціальностями, спрямованими на професійну 
діяльність у державній службі.  

Перепідготовка державних службовців – це здобуття слу-
жбовцями освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю в межах відповідної 
галузі знань. 

Підвищення кваліфікації державних службовців – це на-
вчання державних службовців з метою оновлення та розвитку 
умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань 
професійної діяльності. 

Підвищення кваліфікації державних службовців за професій-
ними програмами здійснюється не рідше одного разу на п’ять ро-
ків при зарахуванні до кадрового резерву, зайнятті посад вищої 
категорії, перед черговою атестацією державного службовця, а 
для фахівців, уперше прийнятих на державну службу, – протягом 
першого року. Підвищення кваліфікації за професійними програ-
мами спрямовується на фахове вдосконалення та оновлення знань 
і вмінь державних службовців. Терміни і форми підвищення ква-
ліфікації визначаються органом, у якому працює державний слу-
жбовець, залежно від сфери його діяльності. В органах влади є 
відповідні структури – кадрові служби, які керують кадровим за-
безпеченням державної установи і займаються організаційно-
методичним забезпеченням підвищення кваліфікації кадрів. 

Потреба державної служби в підготовці, перепідготовці кад-
рів і підвищенні ними кваліфікації здійснюється за допомогою 
мережі галузевих навчальних закладів, інституту підвищення 
кваліфікації кадрів, Національної Академії державного управлін-
ня при Президенті України і її філій.  

Національна Академія державного управління при Президе-
нті України здійснює консультаційно-методичне забезпечення 
навчання і підвищення кваліфікації державних службовців. Наці-
ональна Академія бере участь у науково-методичному забезпе-
ченні 10 університетів і академій, 23 регіональних центрів підви-
щення кваліфікації, 46 галузевих навчальних закладів; сприяє 
підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для посад 
V-VIII категорій у сфері державного управління. В Академії під-
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вищують кваліфікацію державні службовці і посадові особи міс-
цевого самоврядування (посад І-ІІ категорій, керівники держав-
них підприємств, установ і організацій у сфері державного 
управління). Крім того, Академія готує магістрів, аспірантів, док-
торантів, здобувачів наукових ступенів. 

Державними замовниками на підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації державних службовців є:  
– органи, на які поширюється чинність Закону “Про державну 

службу”; 
– Головне управління державної служби України; 
– Національна Академія державного управління при Президен-

ті України. 
З 2004 року підготовку магістрів державного управління за 

спеціальністю “Державна служба” спеціалізації “адміністратив-
ний менеджмент” здійснює Миколаївський державний гуманіта-
рний університет імені Петра Могили. Реалізацію освітньо-
професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 
“Державна служба” проводить Інститут державного управління 
МДГУ імені Петра Могили. Здійснюючи навчальний процес, він 
проводить наукові дослідження, які за напрямом та змістом від-
повідають дисциплінам, що викладаються. Результати впрова-
джуються в навчальний процес. 

Фінансування підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації державних службовців здійснюється за рахунок бю-
джетних коштів, коштів підприємств та організацій, а також ін-
ших надходжень, не заборонених законодавством і використову-
ваних тільки за цільовим призначенням, тобто на навчання.  

 
 
 
Ключові слова і терміни: 
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• політичні державні посади 
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• адміністративні державні посади 
• обслуговуючий склад 
• кадри державного управління 
• головна мета державної кадрової політики 
• основні напрями державної кадрової політики в Україні 
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• об’єкти державної кадрової політики 
• основні елементи державної кадрової політики та кадрово-
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• державний службовець 
• державна служба 
• державний апарат 
• механізм реалізації кадрової політики 
• система управління кадрами державної служби 
• конкурсний добір 
• виборний метод 
• метод підбору 
• метод добору 
• оцінка кадрів (персоналу) 
• кадровий резерв 
• стажування 
• державний кадровий контроль при проведенні кадрової по-

літики 
• кадрові технології 
• основний об’єкт впливу кадрових технологій 
• атестація 
• атестація державних службовців 
• службова характеристика 
• атестаційний лист 
• державна система підготовки 
• підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації дер-

жавних службовців 
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Контрольні питання 
1. Розкрийте термін “кадрова політика”. 
2. Охарактеризуйте напрямки формування кадрової політики. 
3. Розкрийте термін “персонал державного управління”. 
4. Які існують внутрішні класифікації персоналу державного 

управління? 
5. Поясніть терміни “посадова особа”, “державна посада”. 
6. Як можна класифікувати державні посади? 
7. Назвіть основні напрямки державної кадрової політики в 

України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України. 
8. Вкажіть основні елементи державної кадрової політики та 

кадрового забезпечення. 
9. Охарактеризуйте терміни “державна служба”, “держав-

ний службовець”, “державний апарат”. 
10. Що розуміється під кадровою політикою на державній слу-

жбі? 
11. Назвіть основні складові елементи системи добору кадрів на 

заміщення державної посади. 
12. Дайте характеристику терміна “конкурсний добір”. 
13. Назвіть основні підходи до організації і проведення конкурсу 

при прийомі на роботу і заміщення вакантної посади. Оха-
рактеризуйте їх. 

14. Вкажіть основні етапи конкурсу при прийомі на роботу і 
заміщення вакантної посади. 

15. Що таке кадровий резерв і які основні напрямки роботи з 
кадровим резервом? 

16. Назвіть органи, які здійснюють державний кадровий конт-
роль. 

17. Охарактеризуйте кадрові технології як засіб реалізації кад-
рової політики. 

18. Для чого проводиться атестація державних службовців? 
19. Які етапи проведення атестації державних службовців? 
20. Чим відрізняється “службова характеристика” від “атес-

таційного листа”? 
21. С чого складається державна система підготовки, перепід-

готовки і підвищення кваліфікації державних службовців в 
Україні? 
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