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ВСТУП
Стійкість держави, цілісність її території і недотор(

каність кордонів, стабільність і дієздатність влади слу(
жать індикаторами життєдіяльності суспільства. Най(
важливішим засобом започаткування демократичного
суспільства є всебічне використання державною владою
її інструменту — владних структур та інституцій, що при(
значені для забезпечення найкращих умов для розвит(
ку людини, суспільства і самої держави в рамках усьо(
го арсеналу наявних можливостей.

Зі зміною суспільного устрою України постає про(
блема вдосконалення державної кадрової політики в на(
прямі зміни концепції підготовки вищих кадрів як інстру(
менту формування владної еліти. Ефективне виконання
державно(управлінських завдань, які стоять перед си(
ловими структурами України, значною мірою залежить
від належно організованої в органах управління та
підрозділах військових та правоохоронних формувань
кадрової роботи, відповідного нормативно(правового
забезпечення її функціонування. Важливою умовою ви(
конання вимог Президента України, Верховної Ради
України та Уряду України щодо забезпечення охорони
громадського порядку, національної безпеки у державі,
додержання гарантованих Конституцією України прав і
свобод громадян є формування та підтримання належ(
ного кадрового потенціалу безпекового сектора держа(
ви. Ефективність виконання державно(управлінських,
правоохоронних завдань, завдань безпеки, перш за все,
залежить від якісно нової сучасної моделі державної та
військової кадрової політики, основна мета яких поля(
гає у створенні організаційно(правових, організаційно(
управлінських, соціальних, психологічних, виховних, ма(
теріально(технічних, фінансових, економічних та інших
передумов для формування високопрофесійного пер(
соналу органів, служб та підрозділів військових та пра(
воохоронних структур, здатних ефективно, на високо(
му державному рівні вирішувати оперативно(службові
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завдання. Сьогодні не викликає заперечень та сумнівів
щодо необхідності якісної перебудови без пекового сек(
тора держави, формування нового вищого кадрового
корпусу співробітників(професіоналів, відданих справі
чесного служіння закону і людині, яким притаманна
чуйність і повага до людей а також висока загальна куль(
тура.

Інтереси подальшого розвитку безпекового секто(
ра держави вимагають широкого застосування відпові(
дними кадровими органами управління науково(обгрун(
тованих методів, зокрема методів управління персона(
лом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичне підгрунтя статті складають наукові

праці, присвячені державній кадровій політиці в сфері
державної служби, методологічним аспектам дер(
жавного управління, зокрема, це праці В.Б. Авер'яно(
ва, В.Д. Бакуменка, С.Д. Дубенко, Н.А. Липовської,
В.Я. Малиновського, Т.В. Мотренка, О.Ю. Оболенсько(
го, В.М. Олуйка, С.М. Серьогіна, А.С. Сіцінського та
інших. Як свідчить аналіз, в розглянутих працях вітчиз(
няних науковців залишаються не розробленими питан(
ня особливостей кадрової роботи органів управління у
безпековому секторі держави та формування держав(
ної кадрової політики у цій сфері.

Мета статті — розкрити особливості кадрової ро(
боти органів управління у безпековому секторі держа(
ви.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Технологія управління персоналом будь(якого орга(

ну повинна охоплювати широкий спектр функцій від
прийому до звільнення кадрів та передбачати інформа(
ційне, технічне, нормативно(методичне, правове і діло(
водне забезпечення. Питання вдосконалення кадрової
роботи постійно знаходяться в полі зору Президента Ук(
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раїни, Верховної Ради України, Уряду України. Головні
завдання щодо роботи з кадрами безпекового сектору
держави визначені:

— Законом України "Про військовий обов'язок і
військову службу" від 25.03.1992 року № 2232(XII ВР Ук(
раїни (в редакції Закону від 04.04.2006 року № 3597(IV);

— Постановою Кабінету Міністрів України "Типове
положення про кадрову службу органу виконавчої вла(
ди" від 02.08.1996 року;

— Постановою Кабінету Міністрів України "Про зат(
вердження порядку формування кадрового резерву в
органах місцевого самоврядування" від 24.10.2001 року
№1386;

— Постановою Кабінету Міністрів України "Про зат(
вердження Порядку погодження в Кабінеті Міністрів Ук(
раїни кандидатур на посади керівників структурних
підрозділів центральних органів виконавчої влади" від
08.05.2003 року № 676;

— Указом Президента України "Про заходи щодо
впорядкування відрядження до цивільних установ
військовослужбовців і працівників органів внутрішніх
справ" від 04.11.2000 року № 1209/2000;

— Указом Президента України "Про перелік посад,
що можуть бути заміщені військовослужбовцями Зброй(
них Сил України інших військових формувань, право(
охоронних органів спеціального призначення в держав(
них органах, установах і організаціях та граничних
військових звань за цими посадами" від 25.10.2007 року
№ 1020/2007;

— Розпорядженням Президента України "Про ро(
бочу групу з підготовки пропозицій щодо утворення та
формування Президентського кадрового резерву "Нова
еліта нації" від 09.07.2010 року № 1017/2010(рп.

Відповідно до вимог державної та військової кад(
рової політики основні напрями вдосконалення кадро(
вої роботи пов'язані, в першу чергу, з якістю добору та
розстановки кадрів, всебічним супроводженням їх служ(
бового росту, необхідністю забезпечення високої осо(
бистої взірцевості співробітників у виконанні покладе(
них на них обов'язків.

Управління підлеглими кадрами являє собою комп(
лексну систему, елементами якої є напрями, етапи, прин(
ципи, види і форми кадрової роботи. Основними напря(
мами є набір і збереження персоналу, його професійне
навчання і розвиток, оцінка діяльності кожного співро(
бітника з точки зору оперативно(службової діяльності
органу управління, що дає можливість скорегувати його
поведінку.

Як зазначає науковець В.Я. Малиновський, кадро(
ва політика — це один із найважливіших напрямів дер(
жавного управління, орієнтований на потребу публічної
адміністрації в кадрах, що полягає в стратегічній діяль(
ності із визначення мети, ідеологічного та програмного
забезпечення, формування, розвитку і використання
кадрових ресурсів як визначального чинника ефектив(
ності системи органів публічної влади.

Науковець О.І. Пархоменко(Куцевіл дає визначен(
ня кадрової політики у сфері державної служби як нау(
ково обгрунтованої діяльності, яка включає відбір, роз(
становку, навчання, перенавчання, підвищення квалі(
фікації, розвиток кадрів державної служби, формуван(
ня кадрового резерву у сфері державної служби.

Отже, кадрова політика безпекового сектора дер(
жави — це політично(правова, організаційно(управлі(
нська, ідейно(виховна діяльність держави і силових
відомств, спрямована на відбір, підготовку, перепідго(

товку, підвищення кваліфікації, розстановку, розвиток
кадрів, навчання, виховання, формування кадрового
резерву у тому числі Президентського з метою ефек(
тивного виконання ними службових обов'язків, що пе(
редбачають забезпечення законності, боротьбу зі зло(
чинністю, безпеку держави, захист прав і свобод гро(
мадян України.

Основу концепції управління персоналом напряму
в даний час мають становити зростаюча роль особис(
тості співробітника, знання його мотиваційних устано(
вок, уміння їх формувати і направляти відповідно до
службових завдань, що стоять перед правоохоронни(
ми органами.

Головні зусилля в кадровій роботі безпекового сек(
тора повинні зосереджуватися на формуванні та пост(
ійному поповнені кадрового складу персоналом право(
охоронного органу або цивільної прогресивної молоді,
які за станом здоров'я, особистими якостями здатні на(
вчатись у вищих навчальних закладах (військових та пра(
воохоронних), успішно опановувати військову професію
і в майбутньому ефективно виконувати службові завдан(
ня за призначенням.

Добір кадрів на вакантну посаду повинен здійсню(
ватися з претендентів на основі їх професійної оцінки.
При цьому необхідно використовувати спеціальні та пси(
хологічні методики, які враховують систему ділових і
особистісних характеристик, що охоплюють основні
групи якостей.

При всій різноманітності показників оцінки їх мож(
на умовно поділити на декілька груп: результативність
праці; професійна поведінка; особистісні якості.

Під час оцінювання потрібно охоплювати такі групи
якостей: суспільно(громадянську зрілість; ставлення до
служби; рівень знань і досвід роботи; організаторські
здібності; уміння працювати з підлеглими; уміння пра(
цювати з документами і інформацією; уміння своєчас(
но приймати та реалізовувати управлінське рішення;
здатність побачити і підтримати передове; морально(
психологічні риси характеру; стан здоров'я. У кожному
конкретному випадку з цього списку повинні вибратись
ті позиції, які є найважливішими для конкретної посади
і які повинен мати претендент на цю посаду.

Сучасне комплектування безпекового сектора дер(
жави кадрами і реалізація довгострокової, орієнтова(
ної на майбутнє державної кадрової політики і форму(
вання Президентського кадрового резерву є неможли(
вим без чіткого кадрового планування. Цей метод уп(
равління персоналом може погоджувати і врівноважу(
вати інтереси керівного складу органів державного уп(
равління та підлеглих.

Планування буває:
— перспективне (3—5років) і має форму цільових

комплексних програм;
— поточне (річне, щомісячне) — здійснюється у

органах управління, на основі перспективного плану ро(
боти з кадрами, що сприяє комплексному вирішенню
завдань кадрового забезпечення;

— цільове — здійснюється органами управлінь на
виконання окремих завдань, управлінських рішень, роз(
поряджень, вказівок [2].

У ході планування роботи з кадрами слід враховувати:
— заходи щодо реалізації вимог Конституції Украї(

ни, законів України, актів Президента України та Кабі(
нету Міністрів України, рішень Колегії, наказів, розпо(
ряджень керівництва та інших керівних документів з кад(
рових питань;
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— планування комплектування кадрами — передба(
чення заходів щодо добору, прийому, розстановки кадрів
(усіх категорій) з метою задоволення перспективних по(
треб у кадрах за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;

— планування добору та розстановки кадрів з відоб(
раженням заходів щодо поліпшення якісного складу
персоналу; вдосконалення професійно(кваліфікаційних
вимог посад підлеглої номенклатури та розроблення
професіограм, розвиток кар'єри, службово(професій(
ного просування;

— планування роботи з керівною ланкою, резервом
висунення і формування Президентського кадрового
резерву;

— планування перепідготовки та підвищення квалі(
фікації кадрів;

— планування заходів щодо збереження життя та
здоров'я персоналу, зміцнення правопорядку і дисцип(
ліни;

— професійна та соціально(психологічна адаптація
персоналу;

— планування витрат на персонал;
— заходи контролю за станом роботи з кадрами;
— кадровий аудит та інше.
Планування ділової (службової) кар'єри, службово(

професійного просування полягає в тому, що, починаючи
з моменту призначення співробітника і завершуючи його
звільненням, необхідно організувати планомірне горизон(
тальне та вертикальне його просування по системі посад.

Кар'єра — поступове просування працівника служ(
бовими щаблями, зміна кваліфікаційних характеристик,
навичок, здібностей і розмірів винагород, пов'язаних з
його діяльністю [7, с. 311].

Ділова (службова) кар'єра — поступове просуван(
ня співробітника в службовій діяльності, зміна навичок,
здібностей, кваліфікаційних можливостей і розмірів ви(
нагороди, яка пов'язана зі службовою діяльністю; про(
сування вперед за якимось обраним шляхом діяльності,
досягнення популярності, слави [3].

Починається ділова (службова) кар'єра з формуван(
ням суб'єктивно усвідомлених власних суджень співро(
бітника про своє службове майбутнє, очікуваний шлях
самовираження і задоволення службовою кар'єрою. Є
декілька видів кар'єри військовослужбовця та співро(
бітника правоохоронного органів, а саме:

1) кар'єра внутрішньоорганізаційна означає, що
конкретний військовослужбовець та співробітник у про(
цесі своєї професійної діяльності проходить усі стадії
розвитку: навчання, професійний ріст, зарахування до
кадрового резерву, підтримання і розвиток індивідуаль(
них професійних здібностей, вихід на пенсію;

2) кар'єра міжорганізаційна означає, що конкрет(
ний військовослужбовець та співробітник у процесі своєї
професійної діяльності проходить усі стадії розвитку:
навчання, зарахування до офіцерських кадрів, профе(
сійний ріст, підтримання і розвиток індивідуальних про(
фесійних здібностей, зарахування до кадрового резер(
ву, вихід на пенсію;

Кар'єра внутрішньоорганізаційна і міжорганізаційна
може бути спеціалізованою та неспеціалізованою. Спе(
ціалізована кар'єра характеризується тим, що конкрет(
ний співробітник у процесі своєї професійної діяльності
проходить різні стадії кар'єри. Ці стадії конкретний
військовослужбовець може пройти послідовно як в одній,
так і в різних силових структурах, відомствах, але в ме(
жах професії та галузі діяльності, у якій він спеціалізуєть(
ся. Неспеціалізована кар'єра характеризується тим, що

співробітник повинен бути спеціалістом, здатним працю(
вати на будь(які ділянці як в одній, так і в різних органі(
заціях, структурах, а не за якоюсь окремою функцією.

3) кар'єра вертикальна — вид кар'єри, з яким час(
тіше всього пов'язують саме поняття ділової (службо(
вої) кар'єри, оскільки в цьому випадку просування є
найбільш видимим. Під вертикальною кар'єрою розу(
міється підйом на вищий щабель структурної ієрархії;

4) кар'єра горизонтальна — вид кар'єри, який пе(
редбачає або переміщення в іншу функціональну галузь
діяльності, або виконання певної службової ролі на
щаблі, який не має жорсткого формального закріплен(
ня в організаційній структурі (наприклад, тимчасове ви(
конання посади або обов'язків);

5) кар'єра східчаста — вид кар'єри, яка поєднує в
собі елементи горизонтальної та вертикальної кар'єри.
Просування співробітника може здійснюватися за до(
помогою чергування вертикального росту з горизон(
тальним, що дає значний ефект [3].

У процесі реалізації службової кар'єри важливо за(
безпечити взаємодію всіх її видів.

З підвищенням професіоналізму піднімається рей(
тинг людини, а це і є її кар'єра. Кар'єра на 60 відсотків
потрібна для самоствердження, усвідомлення, що війсь(
ковослужбовець або співробітник правоохоронного
органу чогось досяг у своїй професійній діяльності. Ке(
рівники всіх органів управління повинні бути зацікав(
ленні і сприяти професійному зростанню своїх підлег(
лих кадрів на всіх рівнях і ієрархії. Разом з тим, є група
посад, яким надається особлива увага щодо формуван(
ня Президентського кадрового резерву.

ВИСНОВОК
Здатність виявити майбутніх керівників є важливим

чинником успіху в досягненні значних результатів в опе(
ративно(службовій та службово(бойовій діяльності.
Тому в органах управління створюється система підго(
товки, розвитку й просування вищих керівних кадрів, і
формування Президентського кадрового резерву є
стратегічно важливим державним завданням, яке
здійснюється під керівництвом Президента України.
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