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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
\У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Важливою проблемою на сучасному етапі держа!

вотворення є забезпечення органів влади професійни!

ми кадрами, які б вирішували нагальні потреби, що ста!

вить перед ними держава та суспільство. Від державно!

управлінських рішень службовців залежатиме якість

системи публічного управління, реалізація сучасних ре!

форм, розвиток України.

Слід констатувати, що на сьогодні прийнято та реа!

лізовано нову редакцію Закону України "Про держав!

ну службу". Зазначений закон вводить інноваційні по!

няття та процедури оновлення державних службовців.

Водночас ефективності та результативності від запро!

вадження цих процедур та механізмів поки ще не має.

На сьогодні виникла проблема у забезпеченні сис!

теми публічного управління службовцями нової гене!

рації, які б мали інноваційне мислення, могли прогно!
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У статті аналізуються сучасні підходи до проблем селекції кадрів публічної служби. Автором
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наукової літератури було виокремлено проблеми селекції публічних службовців в Україні.

The article analyzed modern approaches to the problems of selection of personnel of public service.
The author proved that currently the term "selection of public service personnel" is not used in the
scientific literature, the concept of "selection of personnel", "attracting of personnel", "selection of
personnel" is considered by scientists. In this connection, the concept of selection of public servants
is substantiated. The article analyzes and systematizes the problems of selection of personnel for
the civil service. Based on the analysis of scientific literature, the author outlines the problems of
selection of public servants in Ukraine.
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зувати результати управлінських рішень, вирішували

нагальні проблеми українського суспільства з урахуван!

ням світових глобалізаційних тенденцій, евроінтегра!

ційних процесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
\І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми відбору, кар'єрного зростання, мотива!

ційних стимулів розглядаються багатьма вченими.

Так, проблеми відбору аналізують у свої наукових

дослідженнях В. Бакуменко [1], В. Дятлов [9], М. Іва!

шов [1], А. Кібанов [3], В. Куценко [1], В. Лозниця [4],

А. Мельник [5], Ю. Одегов [6], Ю. Розенбаум [8],

В. Травін [9], А. Трошан [10], А. Турчинов [11—12], А. Чер!
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касов [14], В. Чугуєвський [15], С. Шекшня [16]. Зазна!

чені автори розглядають поняття "відбір кадрів", "за!

лучення персоналу", "добір кадрів", "професійний

відбір персоналу", у тому числі "проблеми професійно!

го добору державних службовців та посадових осіб

місцевого самоврядування", критерії відбору держав!

них службовців, систему оцінювання кандидатів на по!

сади тощо. Зокрема А. Турчинов виділяє такі критерії

відбору: формальні, соціальні та професійно!кваліфі!

каційні), методи та методики, за допомогою яких здійс!

нюється відбір на державну службу.

Водночас, у наукових доробках не розглядаються

підходи до поняття селекція державних (публічних)

службовців, критерії селекції службовців, проблеми

селекції службовців.

Визначення проблемного поля є важливим етапом

дослідження будь!якого феномену, процесу, ме!

ханізмів. Тому ми аналізуємо та систематизуємо про!

блемне поле селекції кадрів публічної служби.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є системний аналіз підходів до визна!

чення проблем реалізації селекції публічних службовців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У дослідженні ми будемо використовувати поняття

селекція як системи механізмів, методів, які формують

інноваційні кадри, удосконалюють кадровий склад. Се!

лекція персоналу в системі публічної служби — це кад!

рова технологія, яка здійснює професійний відбір

фахівців із застосуванням спектру методів, методик та

механізмів з метою формування ефективного кадрово!

го потенціалу системи публічного управління або удос!

коналення існуючого кадрового складу публічного уп!

равління.

Тепер перейдемо до аналізу наукових підходів до

проблеми селекції публічних службовців в Україні.

Нині вченими не застосовується поняття селекція

публічних (або державних) службовців. Тому проаналі!

зуємо підходи до виокремлення проблем відбору та за!

лучення персоналу на державну службу.

На думку А. Черкасової, відбір та добір кадрів як

кадрова технологія є неефективною, оскільки найбіль!

шу кількість часу займає етап прийому та розгляду заяв

і документів кадровими службами. Прискорення та по!

кращення етапу прийому документів пропонується шля!

хом застосування спеціального комп'ютерного забез!

печення для виділення найбільш важливих якісних кри!

теріїв до претендентів та процедури фільтрації за цими

критеріями [14].

Слід зазначити, що плинність кадрів є наслідком

неправильного та нераціонального відбору кадрів. До

основних причин відбору кадрів слід віднести наступні:

1. Стихійний відбір. Полягає у фактичному переборі

кандидатів. У підсумку зміна кількох працівників на

одній посаді протягом одного!двох років розглядаєть!

ся як цілком нормальне явище.

2. Відсутність єдиних стандартів підбору. У цьому

випадку беруться працівники під конкретну вакансію,

без оцінки того, наскільки вони в цілому відповідають

цілям, завданням і культурі системі публічної служби. У

результаті — персонал ї є досить строкатою масою, яка

суперечливо реагує на одні й ті ж події, як внутрішньо!

го життя, так і змін зовнішньої кон'юнктури.

3. Відбір виключно з урахуванням побажань керів!

ника без урахування особливостей корпоративної куль!

тури або відбір виключно з урахуванням культури орга!

нізації, без урахування особливостей конкретного ке!

рівника.

4. Несерйозне ставлення до прийому нових спів!

робітників може проявлятися на різних рівнях. Прик!

лад — профанація підбору керівником підрозділу (мож!

ливі різні прояви, від готовності взяти майже будь!яко!

го кандидата, до надмірно завищених вимог, або —

домінування "непрофільних" вимог — наприклад, особ!

ливості зовнішнього вигляду найпріоритетніших про!

фесійних якостей тощо).

5. Незбалансований процес прийняття рішень щодо

кандидата. Виражається в невідпрацьованій схеми прий!

няття рішення — наприклад, коли на одну й ту ж позицію

різних кандидатів дивляться різні керівники, причому

іноді — один, а іноді — поетапно троє. Сюди ж можна

віднести надмірну тривалість прийняття рішення —

прийняття підсумкового рішення по кандидату протягом

двох і більше тижнів, що недоцільно для більшості по!

зицій.

6. Недопрацьована система оцінки професійного

рівня кандидатів. Завищена або занижена планка підбо!

ру (або — в цілому по організації, або — в окремих

підрозділах).

7. Недостатнє інформування реально розглянутого

кандидата щодо ключових моментів життєдіяльності

організації, особливостей її культури і традицій, а та!

кож щодо особливостей діяльності передбачуваного

підрозділами і особливостей його професійних обо!

в'язків, фінансових та інших мотиваційних схем тощо

[6; 8—9].

Добір персоналу фахівців розглядають як процес

оцінки професійних якостей кола претендентів, визна!

чення придатності кожного з них для роботи на певних

посадах [5, с. 150]. Недосконалість конкурсу як меха!

нізму добору персоналу на державну службу, перш за

все, полягає в тому, що у більшості випадків процедура

його проведення значно відрізняється від базових за!

сад професійного набору персоналу. Серед членів кон!

курсної комісії немає ні психологів, ні спеціалістів з на!

бору персоналу. Основною методикою проведення про!

фесійного відбору на державну службу є іспит канди!

датів, який дозволяє виявити лише знання законодав!

ства України. Але загальна компетенція державного

службовця визначається також його особистими психо!

логічними, моральними якостями та інтелектуальними

здібностями [14].

Значний вплив на процес добору на державну служ!

бу має монополізація керівництвом даної процедури, що

виявляється у суб'єктивній оцінці ділових і моральних

якостей працівників та збільшенні випадків корупції під

час проведення відбору. Можливим варіантом вирішен!

ня цього недоліку, на думку І. Мельника, є запрошення

представників територіальних органів Головдержслуж!

би України при проведенні конкурсів, оскільки це дасть
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можливість зменшити суб'єктивність оцінювання канди!

датів, і прийняття рішення щодо зарахування на держав!

ну службу з боку керівника державного органу та

збільшити прозорість процедури проведення конкурсу.

Також І. Мельник вважає, що функції добору претен!

дентів на державну службу мають зосереджуватись в

спеціально уповноваженому державному органі, до яко!

го можуть входити професійні експерти, психологи, пра!

цівники кадрових служб тощо [5, с. 154].

Важливою проблемою відбору (селекції) кадрів дер!

жавної служби є визначення основних джерел надходжен!

ня кандидатів. Цей процес включає детальний аналіз ме!

тодів проведення рекламної кампанії вакантних місць (по!

сад), способів використання консультантів з найму і відбо!

ру кадрів, методу набору кадрів з навчальних закладів.

Крім того, потребує нормативного врегулювання

проблема вибору методик набору кадрів — процеси

вибору методик відсіювання кандидатів, співбесіди і

тестування, одержання рекомендаційних листів і про!

позицій роботи [2, с. 8].

Інші науковці з метою здійснення об'єктивного оці!

нювання кадрів під час прийому, пропонують створити

незалежний Центр оцінювання державних службовців,

до складу якого пропонують залучати провідних вчених

з науки державного управління, відомих громадських

та політичних діячів. Оцінювання, у такому випадку, має

здійснюватися анонімно і тільки у підсумку, особа, яка

оцінюється, може отримати висновок [7].

На думку А. Мельник, бажана результативність про!

цесу добору персоналу — добір кандидатів, які в разі

прийняття їх на роботу будуть працювати успішніше від

інших, — досягається в результаті проведення об'єк!

тивної оцінки якостей кандидатів на посади. Основни!

ми передумовами цієї оцінки є такі: забезпечення дос!

товірності й надійності інструментів добору та форму!

вання чітких визначених критеріїв оцінки якостей пре!

тендентів [5, с. 166]. Загалом добір персоналу — це про!

цес оцінки професійних якостей кола претендентів, виз!

начення придатності кожного з них для роботи на пев!

них посадах. В Україні, як і в інших країнах, цей процес є

одним із найбільш складних у роботі з кадрами. Без ство!

рення об'єктивної системи добору кадрів (що є серйоз!

ною проблемою в системі державної служби України)

значно ускладнюється можливість припливу до неї

найбільш компетентних і кваліфікованих спеціалістів.

З огляду на реальний стан справ, характеру су!

спільно!політичних процесів і завдань державотворен!

ня в Україні, політика кадрового добору державних

службовців, повинна базуватися на принципі систем!

ності й належного наукового забезпечення.

На сьогодні загальна схема добору нових праців!

ників є фактично універсальною для всіх виконавчих

органів державної влади. Законодавством України

передбачено конкурсний відбір, але в законі, як і в

інших нормативних документах, не наведено перелік

інструментарних засобів, за допомогою яких він здійс!

нюється.

Недотримання процедур відбору на державну служ!

бу призводить до зниження професіоналізму і компе!

тентності державних службовців, неоднорідності кад!

Рис. 1. Критерії, показники та методи оцінювання публічних службовців в Україні
Джерело: [13].

Критерії Показники Методи 
Загальні 
обов’язки 
державних 
службовців 

дотримання Конституції України Кількісні та якісні методи 
аналізу професійної 
поведінки державних 
службовців (кількість 
порушень, доган, 
нагород, скарг і т. ін.) 

реалізації законів та підзаконних 
нормативно-правових актів, а саме: чітке 
дотримання процедур; відсутність дій, що 
кваліфікуються як корупційні; відсутність 
скарг щодо бездіяльності державних 
службовців 
забезпечення ефективної роботи та сумлінне 
виконання завдань і функцій державних 
органів своєчасне і точне виконання рішень 
державних органів та посадових осіб, 
зокрема вміння застосовувати у роботі 
методи тайм-менеджменту 
дотримання норм корпоративної культури, 
професійної моралі та етики 

Конкретні 
службові 
обов’язки 
державних 
службовців 

визначаються на основі типових 
кваліфікаційних характеристик і 
відображаються в посадових положеннях та 
інструкціях за такою структурно-логічною 
схемою 

Застосовується бальна 
система оцінки від 0 до 
100 балів 

предметно-функціональний компонент 
професійно-службової діяльності 
комунікативний
управлінський
аналітичний 
когнітивний

Професійно 
важливі якості 
та здібності 
особистості 

емоційно-вольова стійкість
 

Відповідні психологічні 
тести 

професійна надійність 
професійна мобільність

Виконання 
плану 
професійного 
розвитку 

участь у роботі навчальних, практичних, 
наукових семінарів, програм, конференцій, 
тренінгів, форумів і т. ін. 

Застосовується бальна 
система оцінки від 0 до 
100 балів 

підготовка, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації 
інші види робіт щодо планування кар’єри
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рового складу. Як свідчить практика, це, у свою чергу,

призводить до невміння працівниками самостійно прий!

мати рішення, застосовувати прийоми наукового про!

гнозування, вирішення конфліктів. Державні службовці

не можуть піднятися до рівня перспективного бачення

проблем, їм не вистачає знань технологій державного

управління.

Пошук нових кадрів повинен мати характер ретель!

но спланованої компанії, метою якої є проведення кон!

курсу серед максимально можливого числа кваліфіко!

ваних і зацікавлених претендентів. При доборі управлі!

нських кадрів слід враховувати вироблені практикою

менеджменту підходи щодо визначення вимог до кан!

дидатів [10].

Крім того, важливою проблемою, яка потребує не!

гайного вирішення, є встановлення індикаторів оціню!

вання професійних, ділових та особистісних якостей

кандидатів на посаду, а також діючих службовців.

На думку С. Хаджирадевої, можна виділити такі кри!

терії оцінювання кандидатів на посади та державних

службовців: загальні обов'язки службовців, конкретні

службові обов'язки державних службовців, професій!

но!важливі якості та здібності особистості, виконання

плану професійного розвитку (рис. 1) [13]. Водночас

нині відсутні механізми оцінювання відповідно до вка!

заних критеріїв.

На підставі проведеного аналізу наукової літерату!

ри з проблематики до основних завдань селекції публі!

чних службовців слід віднести:

1) створення ефективного механізму підбору кадрів

для держслужби;

2) забезпечення належного зростання держслуж!

бовців на підставі їх професійних заслуг і ділових якос!

тей;

3) створення системи неперервної освіти, здійснен!

ня управління розвитком професійних якостей;

4) забезпечення оновлення і планової ротації кад!

рового складу держслужби;

5) дотримання об'єктивності в оцінці результатів усіх

конкурсних процедур;

6) розробка системи винагород і кар'єрного росту.

Водночас поняття "селекція кадрів", "селекція пуб!

лічних службовців" у чинному законодавстві відсутня.

Через з'ясування поняття "селекція публічних служ!

бовців" можливо розвивати сучасні кадри системи пуб!

лічної служби.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Проведений аналіз дає підстави зазначити, що до

основних проблем селекції кадрів системи публічної

служби слід віднести наступні:

відсутність нормативно!правового врегулювання

системи селекції публічних службовців;

відсутність єдиних стандартів підбору та відбору

кадрів на публічну службу, зокрема, конкурс лише час!

тково виконує функцію відбору кадрів;

необ'єктивність проведення конкурсів та інших ме!

ханізмів відбору кадрів на посади публічної служби,

політична заангажованість конкурсів;

відсутність дієвих та ефективних методів залучення

та відбору кадрів публічної служби, адже лише тесту!

ванням, ситуаційними завданнями та співбесідою не

можливо вирішити питання підбору професійних кадрів;

відсутні чіткі вимоги до кандидатів на посади пуб!

лічної служби і індикатори вимірювання певних якос!

тей службовців;

відбір кадрів повинен мати часові межі, а не розтя!

гуватися у часі;

відсутні об'єктивні критерії вимірювання ділових, про!

фесійних та особистісних якостей публічного службовця;

відсутні мотиваційні стимули щодо постійного само!

вдосконалення службовцем.

Нині існує потреба у створення незалежного цент!

ру оцінювання кандидатів на посади публічної служби,

що забезпечить об'єктивність та неупередженість відбо!

ру кадрів. Крім того, цю функцію можна делегувати при!

ватним організаціям, які займаються підбором та роз!

витком кадрів.

У перспективі подальших розвідок передбачається

проаналізувати закордонний досвід вирішення проблем

селекції публічних службовців, виокремити критерії оці!

нювання під час проведення селекції публічних службовців.
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