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У статті розкрито та проаналізовано передумови системогенезу професійної діяльності дер�
жавних службовців у контексті застосування функціонального підходу та виокремлення функ�
ціональних чинників. Визначено місце та роль функціональних чинників системогенезу профе�
сійної діяльності державних службовців на прикладі таких окремих елементів системи про�
фесійної діяльності державних службовців: статус та компетенція державного службовця, по�
сада державної служби.

Оскільки систематизацію загалом професійної діяльності державних службовців доцільно
розглядати в контексті таких формуючих чинників: правові чинники; функціональні чинники;
організаційні чинники; інституційні чинники; компетентнісні чинники; мотиваційні чинники; пси�
хологічні чинники. Оскільки предметом концепту системогенезу виступає система професій�
ної діяльності державних службовців, то взаємодія у ній відбуватиметься між її елементами, а
саме: процесами, станами, передумовами до їх виникнення, механізмами, методами, ресур�
сами та способами забезпечення професійної діяльності державних службовців; а також між
самими структурними елементами (підсистемами, окремими складовими елементами). Для
розгляду питання обсягу системи професійної діяльності державних службовців виникає не�
обхідність виокремити функціональні чинники.

Отже, функціональна складова у розвитку концепту системогенезу професійної діяльності
державних службовців займає вагоме місце та формує виникнення конкретних цілей та функцій
у системі публічного управління та діяльності публічних інституцій. Функціональні чинники сис�
темогенезу професійної діяльності державних службовців націлені на формування, розкриття
та застосування концепту системогенезу з позиції взаємодії усіх складових елементів систе�
ми професійної діяльності державних службовців. Підсистеми (організаційно�правова, функц�
іонально�компетенційна, інституційна, психологічна) виступають похідними від функцій сис�
теми, тобто вони формують суть функції системи професійної діяльності державних службовців,
спрямованої на досягнення цілей основної системи. Таким чином, орієнтуючись на головну
мету, зазначені підсистеми виконують свої специфічні функції, і цим самим забезпечують до�
сягнення специфічної мети кожної підсистеми. Тобто застосування концепту системогенезу
визначає, що діяльність системи, її компонентів для досягнення мети, дії із застосуванням пев�
них засобів є не що інше, як взаємодія функцій системи та її складових елементів.

The article reveals and analyzes the prerequisites of system genesis of the professional activities
of civil servants in the context of applying the functional approach and highlighting functional factors.
The place and role of the functional factors of the system genesis of professional activity of civil
____________________________
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Систематизацію загалом професійної діяльності дер�

жавних службовців доцільно розглядати в контексті та�

ких формуючих чинників: правові чинники; функціональні

чинники; організаційні чинники; інституційні чинники;

компетентнісні чинники; мотиваційні чинники; психо�

логічні чинники. Оскільки предметом концепту си�

стемогенезу виступає система професійної діяльності

державних службовців, то взаємодія у ній відбуватиметь�

ся між її елементами, а саме: процесами, станами, пере�

думовами до їх виникнення, механізмами, методами, ре�

сурсами та способами забезпечення професійної діяль�

ності державних службовців; а також між самими струк�

турними елементами (підсистемами, окремими складо�

вими елементами). Для розгляду питання обсягу систе�

servants are also determined by the example of such separate elements of the system of professional
activity of civil servants: such as the status and competence of a public servant, a civil service position.

Since the systematization of the whole professional activity of public servants is advisable to
consider in the context of such shaping factors as: legal factors; functional factors; organizational
factors; institutional factors; competency factors; motivational factors; psychological factors. Since
the subject of the concept of system genesis is the system of professional activity of public servants,
interaction in it will occur between its elements, namely, processes, states, prerequisites for their
emergence, mechanisms, methods, resources and ways of ensuring the professional activities of
public servants; as well as between the structural elements themselves (subsystems, separate
constituent elements). To consider the issue of the system of professional activity of civil servants, it
is necessary to single out their functional factors.

It should be noted that a common problem is the formation of the system of professional activity of
civil servants in terms of applying the concept of system genesis. In particular, unresolved issues of
theoretical and methodological support of the system of knowledge of the professional activities of
public servants and their practical application, in particular with regard to the selection of criteria
and the formation of the system of professional activities of public servants with their help. The
theoretical basis for understanding the meaning and essence of the concept of the system of
professional activity of public servants, its main components, features and prerequisites of their
occurrence should serve as a prerequisite for the analysis of the processes of formation of the concept
of system genesis of professional activity of public servants.

Thus, the functional component in the development of the concept of system genesis of
professional activity of public servants occupies an important place and forms the emergence of
specific goals and functions in the public administration system and the activities of public institutions.
The functional factors of the system genesis of professional activity of civil servants are aimed at the
formation, disclosure and application of the concept of system genesis from the standpoint of the
interaction of all components of the system of professional activity of civil servants. Subsystems
(organizational, legal, functional, competence, institutional, psychological) are derived from the
functions of the system, that is, they form the essence of the function of the system of professional
activity of public servants aimed at achieving the goals of the main system. Thus, focusing on the
main goal, these subsystems perform their specific functions, and thus ensure the achievement of
the specific goals of each subsystem. That is, the application of the concept of system genesis
determines that the activity of the system, its components to achieve the goal, the action using certain
means is nothing but the interaction of the functions of the system and its elements.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, професіоналізація державних службовців,

розвиток державної служби, системогенез, професійна компетентність, професійна діяльність.

Key words: civil service, civil servant, professionalization of civil servants, development of civil service, system
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ми професійної діяльності державних службовців вини�

кає необхідність виокремити функціональні чинники.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання становлення та функціонування публічної

служби та професійної діяльності державних служ�

бовців розкриті у працях сучасних дослідників вітчиз�

няної науки — В. Авер'янова, Е. Афоніна, О. Антонова,

С. Вирового, І. Грицяка, Н. Гончарук, В. Малиновсько�

го, Н. Липовської, О. Оболенського, С. Серьогіна, Г. Сит�

ника та ін.; закордонної науки — В. Парсонса, Г. Кол�

беча, А. Сміта, Дж. Мілла, В. Данна, Л. Пала, П. Брауна,

Л. Ганна та ін. Процес формування та розвитку питань

професійної діяльності державних службовців як сис�

темного утворення у вітчизняній науці вимагає вивчен�

ня структури публічної влади та служб, систематизації

публічних функцій, обгрунтування та визначення поня�
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тійно�категорійного апарату здійснення публічної служ�

би та вирішення безліч інших важливих питань.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Загальною проблемою виступає формування сис�

теми професійної діяльності державних службовців в ча�

стині застосування концепту системогенезу. Зокрема

невирішеними є питання теоретико�методологічного за�

безпечення системегенезу професійної діяльності дер�

жавних службовців та практичного застосування, зок�

рема в частині вибору критеріїв та формування за їх

допомогою системи професійної діяльності державних

службовців. Передумовою до аналізу процесів форму�

вання концепту системогенезу професійної діяльності

державних службовців має слугувати теоретична осно�

ва розуміння змісту та суті поняття системи професій�

ної діяльності державних службовців, її основних скла�

дових, їх особливостей та передумов виникнення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета роботи — розкрити місце та роль функціо�

нальних чинників у процесах професійної діяльності

державних службовців у контексті формування концеп�

ту системогенезу професійної діяльності державних

службовців. Об'єктом даного дослідження є професій�

на діяльність державних службовців. Предметом нау�

кового дослідження є функціональне навантаження у

концепті системогенезу професійної діяльності дер�

жавних службовців. Для цього поставлені такі завдан�

ня: а) розкрити передумови системогенезу професійної

діяльності державних службовців у контексті застосу�

вання функціонального підходу та виокремлення фун�

кціональних чинників; б) визначити місце та роль функ�

ціональних чинників системогенезу професійної діяль�

ності державних службовців на прикладі окремих еле�

ментів системи професійної діяльності державних служ�

бовців, проаналізувати їх взаємодію.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За змістовим навантаженням системогенез можна

розглядати тільки до наявних системних утворень, од�

нією з ключових характеристик якої є функціонування.

Відомо, статична система не має потенціалу до розвит�

ку, діяльності, і тому динамічні процеси, у тому числі й

еволюційні їх не притаманні. Предметом системогенезу

можуть бути як загалом система державного управлін�

ня, державної служби, так і їх підсистеми, які мають усі

ознаки системних утворень. До таких можемо віднес�

ти, наприклад, спеціалізовану державну службу в інсти�

туційному аспекті чи систему оцінювання ефективності

роботи держслужбовців у функціональному аспекті. На

цьому прикладі бачимо важливість вибору критерію

(функціонального чи інституційного) щодо формуван�

ня самого системного утворення.

Актуальним залишаються питання формування та

функціонування загалом складових елементів системи

професійної діяльності державних службовців та вивчен�

ня функціонування професійної діяльності державних

службовців як системного утворення. Предметом концеп�

ту системогенезу виступатиме система професійної діяль�

ності державних службовців, тобто процеси, стани, пе�

редумови до їх виникнення, механізми, методи, ресурси

та способи забезпечення професійної діяльності держав�

них службовців. Отже, за змістом поняття "системогенез"

складатиметься з сукупності ознак, які носять функціо�

нальний, організаційний, соціальний характер.

Функціональні чинники системогенезу професійної

діяльності державних службовців націлені на формуван�

ня, розкриття та застосування концепту системогенезу

з позиції взаємодії усіх складових елементів системи

професійної діяльності державних службовців. Відомо,

що функціями органів державної влади виступають ос�

новні напрями їх діяльності, в яких виявляється їх

сутність і призначення в державному механізмі. Кожна

інституція відповідно до своєї компетенції виконує при�

таманні йому функції. Основна ознака функцій держав�

ної служби — задоволення громадського інтересу шля�

хом надавання публічних послуг; виконання функцій

публічної влади; виконання функцій та завдань публіч�

них інституцій. Отже, основними передумовами систе�

могенезу професійної діяльності державних службовців

з позиції функціонування державної служби є такі:

— напрями діяльності державних інституцій, які ви�

рішують функції держави;

— характеристика здійснення державної служби, її

сервісний характер;

— задоволення публічного інтересу, тобто інтере�

су соціальної спільноти,який визначається потребою

суспільства;

— компетенція інституції, що здійснює дану функцію;

— охоплення основних сфери суспільного життя:

адміністративно�політичної, соціально�гуманітарної,

економічної;

— функції, як правило, мають неперервний харак�

тер щодо свого виконання, постійний та оперативний ха�

рактер діяльності.

В умовах децентралізаційних процесів реалізація

функцій загалом публічної служби, їх змістове наван�

таження залежить від таких обставин:

— функції значною мірою визначаються терито�

ріальним рівнем місцевого самоврядування;

— наявність ресурсного потенціалу та можливістю

його реалізації. Актуальне питання належить тут еко�

номічній складовій, стану розвитку території, джерелам

формування місцевих бюджетів.

— залежність, взаємозалежність чи автономність

місцевого управління від державного [1].

Найперше доцільно приділити увагу формам діяль�

ності публічних інституцій. Звичайно, часто одній і тій

же інституції притаманні одночасно декілька форм

діяльності. Наприклад, міністерства наділені одночас�

но організаційною, виконавчою, контрольною та інши�

ми функціями; практично усім суб'єктам державної

служби притаманна інформаційна функція у контексті

забезпечення прозорості та відкритості у своїй діяль�

ності, контрольна функція, організаційна тощо. Отже,

за формами діяльності функції можна поділити на:

— організаційні;

— дозвільно�розпорядчі;
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— технологічно�забезпечувальні (транспортні служ�

би, служби містобудування, водопостачання, освіта,

охорона здоров'я тощо);

— владні;

— інформаційні;

— контрольні;

— нормотворчі;

— представницькі тощо.

За правовими формами проходження служби роз�

різняють такі основні функції:

— правотворчу функцію, оскільки серед суб'єктів

правотворчості є народ України, Кабінет Міністрів Ук�

раїні, міністерства, відомства, місцеві органи влади та

управління;

— правоохоронну функцію. Практично кожен

суб'єкт публічної служби наділений такою функцією,

оскільки їх основним завданням є охорона суспільних

відносин, захист прав та свобод громадянина. Окрім

того, існує низка суб'єктів, для яких дана функція є

основною — органи внутрішніх справ, прокуратура,

органи охорони природного середовища, митні органи

тощо;

— контрольну функцію. Сьогодні світова практика

розрізняє декілька підвидів цієї функції, а саме: фінан�

совий контроль, громадський контроль, контрольно�на�

глядова діяльність тощо;

— установчу функцію. Основне завдання даної

функції — це кадрове забезпечення служби, що відбу�

вається за призначенням або за виборним методом;

— правозастосовну функцію. Полягає у безперер�

вності здійснення правових розпоряджень. Такий про�

цес можливий лише при наділенні одних учасників су�

б'єктними правами, а інших суб'єктів — суб'єктними

обов'язками.

Однією з головних вимог чіткого розподілу функцій,

забезпечення організації роботи є питання правового

регулювання становлення та розвитку загалом публіч�

ної служби. У цьому контексті існують такі основні умо�

ви ефективного здійснення функцій публічної служби:

— наявність статусу публічної інституції, який закр�

іплює на законодавчому рівні виконання даних функцій,

механізм їх виконання;

— виконання чіткого завдання системи публічної

служби;

— запровадження єдиного реєстру публічних по�

слуг та надання публічних послуг населенню відповід�

но до нього;

— проходження служби на засадах відповідаль�

ності, підзвітності, чесності, служіння народу України

тощо. У цьому контексті доцільно чітко визначати ком�

петенцію суб'єкта публічної служби з встановленням

його повноважень, юридичною відповідальністю та

можливістю контролю за його діяльністю.

Предметним відображенням функцій у професійної

діяльності державного службовця можна вважати ком�

петенцію державного службовця, зокрема його повно�

важення як складову компетенції. Термін "повноважен�

ня" визначається як офіційно надане кому�небудь пра�

во певної діяльності, ведення справ. Юридична наука

використовує цей термін для характеристики прав і обо�

в'язків певних органів, посадових осіб. Функції держав�

ної служби визначаються компетенцією суб'єкта про�

ходження служби. Компетенція — це один із критеріїв,

який окреслює межі функцій та має обмежувальний ха�

рактер. Термін "компетенція" (лат. сompetere —

відповідність, узгодженість, від — взаємно прагнути,

відповідати, підходити) трактується як сукупність вста�

новлених в офіційній — юридичній чи неюридичній —

формі прав і обов'язків, тобто повноважень будь�якого

органу або посади, особи, які визначають можливості

цього органу або посади, особи приймати обов'язкові

до виконання рішення, організовувати та контролюва�

ти їх виконання, вживати у необхідних випадках заходи

відповідальності тощо [2; 3].

З позиції юридичної техніки регламентації компе�

тенції будь�якого органу публічної влади фактична

різниця між фіксацією його функцій, з одного боку, та

його повноважень — з другого, дуже відносна, хоч у

теоретичному розумінні і є загальновизнаною. Компе�

тенція — це один із критеріїв, який окреслює межі

функцій публічної служби та має обмежувальний харак�

тер. Оскільки публічна служба являє собою систему

суб'єктів, які здійснюють публічні функції, то компетен�

ція публічної служби має узагальнювати компетенції усіх

суб'єктів, як інституцій так і їх посадових осіб. Тому по�

трібно розглядати комплексно, зокрема і психологічні,

і соціальні аспекти професійної діяльності державних

службовців [10].

Загалом обсяг службових обов'язків та прав зале�

жить від завдань державного органу, установи чи

підприємства, а також від рівня посади в ієрархії цієї

організації. Саме ці позиції знаходять відображення у

формі визначення функцій, які несе у собі посада дер�

жавної служби. Отже, спостерігається синтез організа�

ційного і функціонального підходів та комплексне дос�

лідження поняття посади в управлінській діяльності.

Динаміка прийняття законодавчих актів вказує на

більшу увагу саме до функціонального навантаження на

посаду державної служби. Суттєвими доробками у цьо�

му напрямі є:

— виокремлення посадових обов'язків для харак�

теристики посади державної служби;

— визначення межі здійснення посадових обо�

в'язків;

— зв'язок посади з реалізацією завдань та виконан�

ням функцій державного органу;

— перелік основних завдань та виконанням функцій,

реалізація яких має здійснюватися при зайнятті посади

державної служби.

Зміст посади формує структура органу (відповідний

штатний розпис), функції відповідного органу/управл�

іння/відділу/іншого структурного підрозділу, його

діяльність та статусні характеристики. Посада, від мо�

менту її зайняття, надає відповідний правовий, соціаль�

ний, організаційний та функціональний статуси публіч�

ному службовцю. У схемі "статус�компетенція�

діяльність/служба" факт зайняття посади являється

передумовою до набуття відповідних статусних харак�

теристик, що дозволяє далі рухатися за вказаною схе�

мою. На взаємозв'язок компетенції посадової особи та

організаційної структури вказує Левкіська Н.В., ствер�

джуючи, що виконуючи свої повноваження, посадова

особа, яка наділена організаційно�розпорядчими обо�

в'язками, реалізує компетенцію відповідної організа�
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ційної структури і здійснює управління людьми, впли�

ваючи на їх поведінку з допомогою юридично�владних

дій [4].

Виконання посадових обов'язків нормативно регла�

ментоване і окреслено законодавством. На сьогодні

посадові обов'язки — це перелік функцій і повноважень,

закріплених за посадою державної служби, які зобо�

в'язаний виконувати державний службовець та які вста�

новлені у порядку визначення спеціальних вимог до осіб,

які претендують на зайняття посад державної служби

категорій "Б" і "В" [5].

З 2011 року основним базовим джерелом компе�

тенцій державних службовців був Довідник типових про�

фесійно�кваліфікаційних характеристик посад держав�

них службовців, з яким можна було погодитися щодо

узагальненого підходу в частині аналізу діяльності дер�

жавних службовців [6]. Кожна кваліфікаційна характе�

ристика передбачала такі розділи: "Завдання, обов'яз�

ки та повноваження", "Має право", "Повинен знати",

"Кваліфікаційні вимоги". Тому можна було зрозуміти

здебільшого такий загальний характер обов'язків, зав�

дань, функцій до посад, відсутність визначених взаємо�

відносин за посадою у структурі органу; не передбаче�

ний порядок призначення на посаду та припинення ви�

конання посадових обов'язків тощо. Більш того, існу�

вала практика написання посадових інструкцій фор�

мального типу; під конкретну особу для зайняття нею

відповідної посади; з відсутністю кваліфікаційних вимог.

На сьогодні спеціальні вимоги до осіб, які претен�

дують на зайняття посад державної служби категорій

"Б" і "В", визначає суб'єкт призначення шляхом затвер�

дження умов проведення конкурсу за формами, визна�

ченими Порядком проведення конкурсу на зайняття

посад державної служби, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року

№ 246 [7]. За змістом спеціальні вимоги є описом 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 по�

садою державної служби. З метою розроблення служ�

бою управління персоналом державного органу спе�

ціальних вимог формується заявка на добір персоналу

(додаток), у якій зазначається:

— інформація про посаду (посади) на підставі по�

ложення про державний орган, положення про струк�

турний підрозділ, посадової інструкції, структури, штат�

ного розпису;

— завдання та обов'язки для певної посади, не�

обхідні для забезпечення ефективного виконання зав�

дань і функцій безпосередньо структурним підрозділом

та державним органом в цілому;

— вимоги до досвіду роботи, освіти, професійних

знань, компетентностей особи, яка здатна ефективно

виконувати завдання та обов'язки за посадою.

Для посад з однаковими посадовими обов'язками

може формуватись одна заявка із зазначенням кількості

посад, на які здійснюється добір персоналу.

За проектом модернізації системи професійного

навчання державних службовців, який був здійснений в

Національній академії державного управління при Пре�

зидентові України окреслена проблема втілення інсти�

туційних стандартів професійної діяльності державних

службовців і посадових осіб місцевого самоврядуван�

ня, в межах якої однією з робочих груп розглядалося

питання стандартів компетенції посад державної служ�

би та стандартів компетентності державних службовців

[8].

Відомо, що однією з важливих передумов ефектив�

ної професійної діяльності державних службовців є рег�

ламентація його конкретних завдань та обов'язків, прав

та відповідальності. Тому важливим є встановлення кон�

кретного змісту діяльності працівника, в якому визна�

чаються два основні блоки функціональних завдань:

1) перелік видів діяльності відповідно до положен�

ня про підрозділ, які визначаються як перелік питань за

відповідними напрямами, або тематично, або закріплен�

ням переліку окремих питань за конкретною посадою;

2) перелік видів робіт відповідно до функцій, які

визначені за видами діяльності. Тобто виконання однієї

функцій тягне за собою виконання переліку конкретних

видів робіт. Тобто працює наповнення змісту посади

державної служби конкретними видами робіт за функ�

ціональним підходом.

Завдання та обов'язки працівника мають відповіда�

ти завданням і функціям підрозділу та вимогам профес�

ійно�кваліфікаційної характеристики відповідної поса�

ди. Базовим положенням щодо визначення предметів

компетенції є визначена у законодавчому полі позиція,

за якої посадова особа є виконавцем функцій, зокрема

таких як управлінських, організаційно�розпорядчих,

консультативно�дорадчих. Дискусійним залишається

питання подвійної обов'язковості зазначених організа�

ційно�розпорядчих та консультативно�дорадчих

функцій. З положень закону можна стверджувати, що

особа, яка не наділена організаційно�розпорядчими

функціями, а здійснює виключно консультаційну робо�

ту, не може бути віднесена до посадової особи. Тобто

проблемним питанням залишається питання використан�

ня частки "та/або" для зняття обов'язкової подвійності

щодо реалізацій функцій посадових осіб. Похідним від

цього положення є наявність повноважень, тобто прав і

обов'язків. Організаційно�розпорядчі обов'язки — це

обов'язки щодо здійснення керівництва організаційною

структурою, колективом, діяльністю окремих праців�

ників, підрозділів тощо. Тобто безпосереднє здійснен�

ня впливу на формування органу, його підрозділів,

діяльності публічних службовців, скерування підлеглих

на виконання завдань і функцій відповідно до компе�

тенцій відповідної інституції.

З позиції виконання функцій на посаді державної

служби доцільно застосовувати такі базові ознаки, які

характеризують посадову особу:

— виконання функцій представника влади;

— виконання організаційно�розпорядчих функцій;

— виконання консультативно�дорадчих функцій.

Загалом функціональне навантаження посади дер�

жавної служби полягає у частковому синтезі таких її

елементів: функції держави; функції органів державної

влади; функції структурного підрозділу; функції поса�

ди державної служби [9].

Більш синтезовані елементи професійної діяльності

державних службовців у понятті статусу державних

службовців з позиції адміністративного права, який
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передбачає наявність таких елементів, як права, обов'яз�

ки, обмеження, гарантії, заохочення, відповідальність.

Завдяки цим елементам забезпечується діяльність дер�

жавного службовця, його функціонування в системі пуб�

лічної служби, професійний та особистісний розвиток,

розкриття професійного, творчого та особистісного

потенціалу. Та крім правового статусу, враховуючи прак�

тику публічного управління та теоретичні доробки нау�

ковців, можна стверджувати також про наявність інших

аспектів даного поняття, які визначають місце та роль

державного службовця як у його професійній діяльності

так і у взаємодії з іншими суб'єктами суспільно�влад�

них відносин. Найбільш суттєвими аспектами з позиції

розкриття змісту поняття статусу службовця є такі

основні аспекти статусу публічного службовця як: пра�

вовий, організаційний, функціональний, компетентніс�

ний, соціальний, конституційний (як різновид правово�

го), матеріальний, публічний тощо.

Отже, системогенез проявляється у взаємодії усіх

підсистем та елементів системи професійної діяльності

державних службовців, серед яких осиними можна вва�

жати:

— організаційно�правову систему діяльності дер�

жавних службовців;

— функціонально�компетенційну систему діяль�

ності державних службовців;

— інституційна систему діяльності державних служ�

бовців;

— психологічну систему діяльності державних

службовців.

Складність управління складовими системи профе�

сійної діяльності державних службовців обумовлюєть�

ся їх змістовими характеристиками, великою кількістю,

зміною соціального середовище, впливами зовнішніх

факторів, постійною динамікою розвитку сфери управ�

лінських процесів у суспільстві. Поряд з державними

функціями залежно від суб'єкта управління з'являють�

ся самоврядні функції та загалом публічні функції. На

відміну від функцій, які окреслені досить загально,

компетенція органу публічної влади визначається чітки�

ми формулюваннями, точним напрямком публічного уп�

равління, конкретними завданнями, які визначаються

цілями органу.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На підставі здійсненого дослідження відповідно до

поставлених мети та завдань можна зробити такі вис�

новки:

1. Функціональна складова у розвитку концепту си�

стемогенезу професійної діяльності державних служ�

бовців займає вагоме місце та формує виникнення кон�

кретних цілей та функцій у системі публічного управ�

ління та діяльності публічних інституцій. Функціональні

чинники системогенезу професійної діяльності держав�

них службовців націлені на формування, розкриття та

застосування концепту системогенезу з позиції взає�

модії усіх складових елементів системи професійної

діяльності державних службовців. Підсистеми (органі�

заційно�правова, функціонально�компетенційна, інсти�

туційна, психологічна) виступають похідними від

функцій системи, тобто вони формують суть функції

системи професійної діяльності державних службовців,

спрямованої на досягнення цілей основної системи. Та�

ким чином, орієнтуючись на головну мету, зазначені

підсистеми виконують свої специфічні функції, і цим

самим забезпечують досягнення специфічної мети кож�

ної підсистеми. Тобто застосування концепту системо�

генезу визначає, що діяльність системи, її компонентів

для досягнення мети, дії із застосуванням певних за�

собів є не що інше, як взаємодія функцій системи та її

складових елементів.

Відомо, що функціями органів державної влади ви�

ступають основні напрями їх діяльності, в яких вияв�

ляється їх сутність і призначення в державному ме�

ханізмі. Визначено, що основними передумовами сис�

темогенезу професійної діяльності державних служ�

бовців з позиції функціонування державної служби є

такі: напрями діяльності державних інституцій, які ви�

рішують функції держави; характеристика здійснення

державної служби, її сервісний характер; задоволення

публічного інтересу, тобто інтересу соціальної спільно�

ти, який визначається потребою суспільства; компетен�

ція інституції, що здійснює дану функцію; охоплення

основних сфери суспільного життя: адміністративно�

політичної, соціально�гуманітарної, економічної;

функції як правило, мають неперервний характер щодо

свого виконання, постійний та оперативний характер

діяльності. Завдання та обов'язки працівника мають

відповідати завданням і функціям підрозділу та вимо�

гам професійно�кваліфікаційної характеристики відпо�

відної посади. Базовим положенням щодо визначення

предметів компетенції є визначена у законодавчому полі

позиція, за якої посадова особа є виконавцем функцій,

зокрема таких як управлінських, організаційно�розпо�

рядчих, консультативно�дорадчих.

2. Місце та роль функціональних чинників системо�

генезу професійної діяльності державних службовців

визначено та проаналізовано на прикладі окремих еле�

ментів системи професійної діяльності державних служ�

бовців: статус та компетенція державного службовця,

посада державної служби. Предметним відображенням

функцій у професійної діяльності державного службов�

ця є компетенція державного службовця, зокрема його

повноваження як складова компетенції. Компетенцію

визначено як один з функціональних чинників, який

окреслює межі функцій публічної служби та має обме�

жувальний характер. Оскільки публічна служба являє

собою систему суб'єктів, які здійснюють публічні

функції, то компетенція публічної служби має узагаль�

нювати компетенції усіх суб'єктів, як інституцій, так і їх

посадових осіб.

Загалом обсяг службових обов'язків та прав зале�

жить від завдань державного органу, установи чи

підприємства, а також від рівня посади в ієрархії цієї

організації. Саме ці позиції знаходять відображення у

формі визначення функцій, які несе у собі посада дер�

жавної служби. Отже, спостерігається синтез організа�

ційного і функціонального підходів та комплексне до�

слідження поняття посади в управлінській діяльності.

Визначено функціональне навантаження на посаду дер�

жавної служби, яке проявляється у таких характерис�
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тиках: виокремлення посадових обов'язків для харак�

теристики посади державної служби; визначення межі

здійснення посадових обов'язків; зв'язок посади з реа�

лізацією завдань та виконанням функцій державного

органу; перелік основних завдань та виконанням

функцій, реалізація яких має здійснюватися при зайнятті

посади державної служби.

Наступним елементом системи професійної діяль�

ності державних службовців визначено статус держав�

них службовців як комплексне поняття, яке передбачає

наявність таких елементів як права, обов'язки, обмежен�

ня, гарантії, заохочення, відповідальність. Завдяки цим

елементам забезпечується діяльність державного служ�

бовця, його функціонування в системі публічної служ�

би, професійний та особистісний розвиток, розкриття

професійного, творчого та особистісного потенціалу.
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