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У статті розкрито поняття робастності системи професійної діяльності державних службовців

як однієї з її властивості. Визначено сутність робастності системи професійної діяльності дер-

жавних службовців в умовах системогенезу.

Для з'ясування специфіки, сутності та розвитку системи професійної діяльності державних

службовців проаналізовано її властивості, розкрито додаткові можливості функціонування,

виявлено слабкі місця для розробки способів та шляхів ефективного розвитку. Розкрито сутність

феномену робастності до системи професійної діяльності державних службовців у контексті

формування концепту системогенезу професійної діяльності державних службовців.

Важливою ознакою робастності системогенезу професійної діяльності державних службовців

є властивість системи продукувати те, що їй необхідне. Цим і пояснюється концепт системоге-

незу складних систем, до яких відносимо і систему професійної діяльності державних служ-

бовців. Тобто система, яка може діяти як самостійно, так і управлятися ззовні, має можливість

при певних умовах функціонувати самостійно та створювати відповідні продукти. Крім того,

виявлено ознаки робастності психологічної системи діяльності державних службовців як однієї

з складових системи професійної діяльності державних службовців.

The article reveals the concept of robustness of the system of professional activity of civil servants

as one of its properties. The essence of the robustness of the system of professional activity of civil

servants in the conditions of system genesis is determined.

To clarify the specifics, nature and development of the system of professional activity of civil

servants, its properties were analyzed, additional possibilities of functioning were revealed, and weak

points were identified for developing ways and means of effective development. The essence of the

phenomenon of robustness to the system of professional activity of civil servants in the context of

forming the concept of system genesis of professional activity of civil servants is revealed.

An important sign of the robustness of the system genesis of the professional activities of civil

servants is the property of the system to produce what it needs. This explains the concept of

systemogenesis of complex systems, to which we also refer the system of professional activity of

public servants. That is, a system that can act both independently and controlled from the outside

can have the ability, under certain conditions, to function independently and create corresponding

products. In addition, signs of the robustness of the psychological system of activity of civil servants

as one of the components of the system of professional activity of civil servants were revealed.

It is concluded that the concept of robustness in the context of the analysis of the professional

activities of civil servants is applied to the system of professional activities of civil servants. It is defined
____________________________
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Оскільки предметом концепту системогенезу висту-
пає система професійної діяльності державних служ-
бовців, то взаємодія у ній відбуватиметься між її еле-
ментами, а саме: процесами, станами, передумовами до
їх виникнення, механізмами, методами, ресурсами та
способами забезпечення професійної діяльності дер-
жавних службовців; а також між самими структурними
елементами (підсистемами, окремими складовими еле-
ментами). Для з'ясування специфіки, сутності та розвит-
ку системи професійної діяльності державних служ-
бовців доцільно проаналізувати її властивості, розкри-
ти додаткові можливості функціонування, виявити
слабкі місця для розробки способів та шляхів ефектив-
ного розвитку. Окреме дослідження феномену робаст-
ності як однієї з характеристик у прямому відношенні
до об'єкта нашого дослідження не була виявлено та
вивчено. Проблематика дослідження даної властивості
спрямована на виявлення впливу на систему професій-
ної діяльності державних службовців таких чинників як:
правові чинники; функціональні чинники; організаційні
чинники; інституційні чинники; компетентнісні чинники;
мотиваційні чинники; психологічні чинники та інші.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку професійної діяльності держав-
них, її різноманітним аспектам і контекстам присвячені
роботи багатьох дослідників, зокрема В. Авер'янова,
Н. Артеменко, В. Бакуменка, С. Газарян, Н. Гончарук,
І. Грицяка, Н. Драгомірецької, С. Дубенко, В. Завірюхи,
С. Загороднюка, Н. Іванцева, В. Корнещука, С. Крисю-
ка, Н. Липовської, В. Лугового, Т. Лукіної, Ю. Молчано-
вої, О. Оболенського, Т. Пахомової, Ж. Половнікова,
Н. Протасової, А. Рачинського, С. Серьогіна, С. Хад-
жирадєвої, В. Хапілової, І. Шпекторенка, Б. Щерба-
тюк, С. Яворського та інших.

Розкриття поняття робастності здійснено як щодо
загалом систем так і щодо використання конкретних ро-

in a broad sense that the robustness of the system of professional activity of civil servants is a property

of the system to maintain effectiveness and stability margin when changing the parameters of its

functioning. In particular, structural and non-structural uncertainties are identified that determine

the change in the quantity and quality of system elements. System genesis is a process of self-

organization in the narrow sense, therefore, robsastern system genesis is the ability of the processes

of self-organization of the system to preserve this property, its effectiveness if the self-organization

of its individual elements or subsystems fails. That is, if the action of self-organization of one of the

components of the system of professional activity of public servants fails, the system retains the

ability to self-organize and maintain its effectiveness.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, професіоналізація державних службовців,
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бастних способів щодо вивчення наукових проблем у
сферах управління, економіки, у низці технічних та ма-
тематичних підходах. Зокрема в економіці застосовано
поняття робастне проектування у контексті проектного
забезпечення стійкості продукції до впливу зовнішніх
чинників. Таким чином застосовано підхід, за яким
співвідносять якість та надійність продукції, що виготов-
ляється. Такий підхід запропоновував Джеймс Мак Лінн
у рамках переліку аспектів створення продукції у зв'яз-
ку "якість-надійсність". Строкович Г.В. розглядала ро-
бастність у системах управління якістю роботи під-
приємств, у тому числі щодо взаємозв'язків категорій
якості, надійності та ефективності [1]. Розроблено нові
методи аналізу робастної стійкості та оптимізації диск-
ретних систем керування із зворотним зв'язком та зап-
ропоновано розв'язання задачі робастної стабілізації та
оцінки квадратичного критерію якості лінійних дискрет-
них систем з матричними невизначеностями [2]. Засто-
совано робастний метод визначення оптимального рівня
підготовки на диспетчерському тренажері у авіації [3].
Представлено розробку адекватних підходів до систем-
ного аналізу геопросторових робастних рішень для дов-
готермінового погодженого управління взаємозв'язани-
ми системами землекористування. Розглянуто нову сто-
хастичну Глобальну Модель Управління Біосферою, яка
дозволяє проаналізувати безпечне постачання продук-
тами харчування, енергією, водою з урахуванням взає-
мозалежності країн та можливості глобальної диверси-
фікації системних ризиків [4].

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Загальною проблемою є розробка науково-мето-
дичної та організаційно-правової бази для ефективно-
го функціонування системи професійної діяльності дер-
жавних службовців. Невирішені раніше частинами за-
значеної проблеми є вивчення характеристик системи
професійної діяльності державних службовців та ви-
значення напрямів ефективного функціонування систе-
ми. Зокрема потребує наукової розробки поняття ро-
бастності системи професійної діяльності державних
службовців як одна з її характеристик.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Мета роботи — розкрити сутність феномену роба-
стності до системи професійної діяльності державних
службовців у контексті формування концепту системо-
генезу професійної діяльності державних службовців.

Об'єктом цього дослідження є професійна діяль-
ність державних службовців. Предметом наукового дос-
лідження є робастність системи професійної діяльності
державних службовців.

Для цього поставлені такі завдання:
— розкрити сутність робастності до системогенезу

професійної діяльності державних службовців;
— виявити ознаки робастності системи професій-

ної діяльності державних службовців та вказати на мож-
ливість застосування даної властивості у розвитку кон-
цепту системогенезу професійної діяльності державних
службовців.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Зазвичай робастність розуміють як здатність сис-
теми зберігати часткову працездатність чи/та ефек-
тивність при зміні її окремих елементів чи підсистем.
Робастність як характеристику застосовують не тільки
до елементів системи, але і до процесів, методик, тех-
нологій. Так, Щипанов В.В. визначає робастність як
стан, в якому характеристики технологій, процесів не
чутливі до впливів дестабілізуючих факторів [5, с. 7]. У
фармації робастність знайшла своє застосування у роз-
робці аналітичних методик. Зокрема зазначено, що ро-
бастність це здатність аналітичної методики не зазна-
вати впливу малих заданих (контрольованих) аналіти-
ком змін в умовах виконання методики. Зокрема вивча-
ють стійкість у часі аналітичних розчинів, час екстракції
тощо. Зазвичай виявлено такі впливи, що діють на ре-
зультати: різниця в досвіді аналітиків; умови навколиш-
нього середовища (температура, вологість); реактиви
(різні постачальники) [6].

Застосування концепту системогенезу визначає, що
діяльність системи, її компонентів для досягнення мети,
дії із застосуванням певних засобів є не що інше, як взає-
модія функцій системи та її складових елементів [14; 15].
Система професійної професійної діяльності держав-
них службовців є складною системою, з притаманними
ознаками для таких систем, а саме:

— відкритість системи;
— здатність до самоорганізації;
— ієрхічність та поліструктурність субрівнів орга-

нізації системогенезу об'єкт-систем;
— відтворюваність системи за умов запуску ієрар-

хічної системогенезу.
Для розгляду питання обсягу системи професійної

діяльності державних службовців та формування кон-
цепту системогенезу виникає необхідність виокремити
підсистеми професійної діяльності державних служ-
бовців. Основні з них, які беремо за складові системи у
нашому досліджені:

— організаційно-правова система діяльності дер-
жавних службовців;

— функціонально-компетенційна система діяль-
ності державних службовців;

— інституційна система діяльності державних служ-
бовців;

— психологічна система діяльності державних
службовців [13].

Отже, процеси системогенезу розвиваються як у
кожній окремій підсистемі-об'єкті, так і загалом у сис-
темі професійної діяльності державних службовців.
Оскільки робастність стосується структурних елементів
системи професійної діяльності державних службовців,
доцільним видається розглядати такі види змін у сис-
темі як структурні і неструктурні.

Неструктурні зміни у системі професійної діяльності
державних службовців характеризуються питаннями
обсягу, змісту та якості наповнення складових елементів
системи. До прикладу, якість складових елементів (оцін-
ка професійної діяльності державних службовців, рівень
компетентності державних службовців, обсяг функціо-
нального навантаження за посадою тощо). Неструктурні
зміни найбільш проявляються у функціонально-компе-
тентнісному, психологічному, мотиваційному аспектах.
Структурні зміни у системі професійної діяльності дер-
жавних службовців відбуваються зазвичай в інститу-
ційному та компетенційному аспектах [16; 17]. Загалом
професійна діяльність державних службовців фор-
мується з позиції функціонування інституційних форм
таких як державної інституції, посади, так із позиції
функціональних, організаційних та компетентнісних ас-
пектів, які науковці пропонують розглядати комплекст-
но [7].

Отже, у широкому розумінні вважаємо, що ро-
бастність системи професійної діяльності державних
службовців — це властивість системи зберігати дієвість
та запас стійкості при зміні параметрів її функціонуван-
ня.

Спробуємо на прикладі психологічної системи діяль-
ності державних службовців як однієї з складових сис-
теми професійної діяльності державних службовців ви-
явити ознаки робастності. Психологічна складова у про-
фесійній діяльності державних службовців формуєть-
ся з різноманітних компонентів і постійно знаходиться
у свому розвитку під впливом зовнішніх та внутрішніх
чинників впливу. Виокремимо її основні компоненти, як-
от: мотиваційна, орієнтаційна, пізнавально-операційна.

Разом з цим, враховуючи специфіку функціонуван-
ня загалом системи державної служби — її ієрархічний
характер, законодавчо визначені стандарти, процеду-
ри й вимоги до роботи її елементів — державних служ-
бовців, слід критично проаналізувати напрацювання в
інших сферах діяльності.

Так, мотиваційний компонент у трактуванні О. Глуш-
ко охоплює установки, інтереси і прагнення, які тісно
кореспондують з педагогічною діяльністю. Він грун-
тується на професійно-педагогічній спрямованості, яка
розглядається як особисте прагнення людини застосу-
вати свої знання в обраній професійній сфері. В ній ви-
ражається позитивне ставлення до професії, схильність,
інтерес і бажання професійно вдосконалюватися. Також
педагогічна спрямованість визначає стійкість, глибину
й широту професійних інтересів і педагогічних ідеалів.
У свою чергу, рівень сформованості професійного інте-
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ресу впливає на характер самовдосконалення й роботу
майбутнього фахівця над собою в контексті реалізації
власного професійно-особистісного потенціалу [8].

Орієнтаційний компонент включає ціннісно-про-
фесійні орієнтири, які грунтуються на професійній етиці,
професійно-педагогічних ідеалах, поглядах, принципах,
переконаннях і готовності діяти відповідно до них. В
інтерпретації О. Глушко головним елементом орієнта-
ційного компонента визначаються ціннісні орієнтації осо-
бистості, професійно-педагогічний світогляд та рівень
його глибини. До його базових елементів віднесено уза-
гальнені професійні знання, погляди, переконання,
принципи і готовність діяти в практичних ситуаціях відпо-
відно до зазначених позицій. Особливо відокремлюють-
ся професійно-педагогічні переконання як важлива
змістовна сторона психологічної готовності до профе-
сійної діяльності. Це зумовлено тим, що вони забезпе-
чують послідовність професійних дій, цілеспрямованість
педагогічної роботи і спілкування. У зміст готовності до
професійної педагогічної діяльності включено профес-
ійну освіченість. Разом з цим, акцентується увага на
тому, що не лише остання визначає успішність діяльності
фахівця. Важлива роль відводиться професійній етиці,
що грунтується на моральних нормах, оцінці й само-
оцінці, контролі й самоконтролі, повазі до норм і вимог
суспільного життя, а також умінні прищеплювати загаль-
нолюдські норми колегам та особам, які навчаються.

Пізнавально-операційний аспект психологічної го-
товності включає увагу, уявлення, сприйняття, пам'ять,
педагогічне мислення й здібності, знання, дії, операції і
заходи. Зазначені феномени розглядаються як обов'яз-
кові складові й запорука успішної професійної діяль-
ності. Підкреслюється і розкривається специфіка уваги
фахівця, яка полягає в її можливості переключатися,
розподілятися, переміщуватися по об'єктах, залишаю-
чись при цьому стійкою, сконцентрованою та спрямо-
ваною на дії. Важливими серед інших визначаються такі
елементи пізнавально-операційного компонента готов-
ності, як педагогічне мислення, яке проявляється в
умінні виявляти педагогічні ситуації, явища, факти, роз-
пізнавати, моделювати їх та прогнозувати вірогідні на-
слідки; педагогічні здібності, що охоплюють педагогіч-
ну спостережливість, педагогічне передбачення й уяв-
лення. Наступним важливим елементом є професійні
вміння і навички, пов'язані з володінням мовою тіла, пра-
вильним використанням вербальних та невербальних за-
собів.

Також зауважується, що цілеспрямоване формуван-
ня професійної уваги, пам'яті та уявлення слугує важ-
ливим фактором підвищення психологічної готовності
для роботи в системах "людина-людина". Тому в мето-
дичному плані О. Глушко ставить завдання щодо орга-
нізації фахової підготовки майбутніх педагогів таким чи-
ном, щоб якомога краще показати зв'язок навчального
матеріалу з майбутньою професією. За умови зорієн-
тованості знань і спеціальних умінь на майбутню про-
фесійну діяльність вони стають дієвими інструментами.
Окрім цього забезпечується єдність теоретичної і прак-
тичної підготовки і формування необхідного рівня про-
фесійної готовності до діяльності.

Отже, вивчення проявів робастності на формуван-
ня та розвиток концепту системогенезу професійної

діяльності державних службовців доцільно розмежува-
ти на два блоки:

— робастність професійної самоорганізація дер-
жавних службовців;

— робастність самоорганізації системи професій-
ної діяльності державних службовців (системогенезний
аспект).

У першому варіанті складовою самоорганізації дер-
жавного службовця є професійна компетентність. Роз-
глядаючи процес навчання відповідно до професійної
самоорганізації, ми можемо говорити про властивий
кожному індивіду спосіб засвоєння знань, спосіб при-
своєння вмінь та спосіб відтворення навичок, сприйня-
тих у процесі навчання. Йдеться про самоорганізовану,
індивідуальноспрямовану, самодіяльну активність інди-
віда. Таким чином, у процесі післядипломної освіти
управлінець оволодіває та вдосконалює професійні
компетентності, набуває комунікативної культури тощо.
Проте сам індивід протистоїть світові як самостійний
індивідуальний світ "Я", тому самоорганізація постає як
умова, процес і результат його особистісного розвитку
[9].

Системи професійного навчання державних служ-
бовців входить до складу системи професійної діяль-
ності державних службовців у складі функціонально-
компетенційнаої системи діяльності державних служ-
бовців. Виникнення потреби в підготовці, перепідготовці
та підвищенні кваліфікації державного службовця ви-
кликає тоді, "коли їм необхідна допомога для здійснен-
ня певних змін у роботі в межах графіка й відповідно до
необхідних стандартів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування"
[10, с. 17]. Адже перед кожним рівнем державно-управ-
лінської ієрархії ставляться певні завдання, на основі
яких формуються вимоги до професійно-особистісних
якостей державного службовця. Тому реалізація потре-
би в підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфі-
кації пов'язана з підвищенням ефективності й компе-
тентності державних управлінців шляхом розвитку здібно-
стей визначати проблему, розробляти й ухвалювати
компромісні рішення, досягати загальної згоди, прово-
дити консультації й переговори. Специфіка розвиваю-
чого процесу у форматі підвищення кваліфікації визна-
чається: необхідністю формування програм та курсів
відповідно до кола проблем, які вирішуватиме держав-
ний службовець; певними термінами, відведеними для
отримання знань й практичного відпрацювання відпові-
дних умінь та навичок. Окрім зазначеного, важливим є
психологічний супровід розвитку особистості держав-
ного службовця в системі професійної освіти. Він про-
являється у зміні соціальної реальності через виникнен-
ня нових соціальних ролей, нових видів діяльності і гру-
пових норм, а також шляхом появи великої кількості
невизначених соціальних ситуацій, внаслідок яких осо-
ба часто взагалі не має визначених приписів щодо мети
й результатів своєї діяльності [11, с. 107]. Ефективність
розвиваючого процесу значною мірою залежить від
його спрямування. При цьому слід враховувати зміну
навчальної парадигми: від інформативної до розвиваль-
ної [12, с. 51].

Важливою ознакою робастності системогенезу про-
фесійної діяльності державних службовців є властивість
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системи продукувати те, що їй необхідне. Цим і пояс-
нюється концепт системогенезу складних систем, до
яких відносимо і систему професійної діяльності дер-
жавних службовців. Тобто система, яка може діяти як
самостійно, так і управлятися ззовні, має можливість при
певних умовах функціонувати самостійно та створюва-
ти відповідні продукти.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

На підставі здійсненого дослідження відповідно до
поставлених мети та завдань можна зробити такі ви-
сновки:

1. Поняття робастності у контексті аналізу профе-
сійної діяльності державних службовців застосовано до
системи професійної діяльності державних службовців.
Визначено у широкому розумінні, що робастність сис-
теми професійної діяльності державних службовців це
властивість системи зберігати дієвість та запас стійкості
при зміні параметрів її функціонування. Зокрема ви-
значено структурні та неструктурні невизначеності, що
визначають зміну кількості та якості елементів систе-
ми. Системогенез — це процес самоорганізації у вузь-
кому розумінні, отже робасність системогенезу —
здатність процесів самоорганізації системи зберігати цю
властивість, її дієвість при відмові самоорганізації її
окремих елементів чи підсистем. Тобто при відмові дії
самоорганізації однієї із складових системи професій-
ної діяльності державних службовців, системи зберіга-
тиме можливість самоорганізовуватися та зберігати
ефективність.

2. Розкриття робастності як однієї з характеристик
системи професійної діяльності державних службовців
дав змогу зробити висновок щодо можливості застосу-
вання цього поняття загалом до процесу системогенезу
професійної діяльності державних службовців. У роботі
розмежовано та вказано на відмінності двох характе-
ристик робастності:

— робастність системи професійної діяльності дер-
жавних службовців;

— робастність системогенезу професійної діяль-
ності державних службовців.

Робастність системи професійної діяльності дер-
жавних службовців вказує на властивість системи про-
фесійної діяльності державних службовців при втраті/
зміні/невизначеності одного з елементів системи про-
довжувати своє функціонування. Тобто відсутність,
зміна чи невизначеність одного із процесів, передумов
до їх виникнення, механізмів, методів, ресурсів чи спо-
собів забезпечення професійної діяльності державних
службовців не припиняє функціонування усієї системи
професійної діяльності державних службовців. Прояви
робастності найбільше впливають на систему у станах
появи великої кількості невизначених соціальних ситу-
ацій, зміни навчальних програм та їх мети, та й загалом
соцільно-політичної та професійної реальності.

У контексті аналізу самоорганізації системи
професійної діяльності державних службовців осно-
вою самоорганізації виступатимуть такі її особливості:
самозародження організації, виникнення із деякої су-

купності цілісних об'єктів окресленого рівня нової
цілісної системи зі своїми специфічними закономірно-
стями; процеси, завдяки яким система підтримує пев-
ний рівень організації при зміні зовнішніх і внутрішніх
умов її функціонування; тип процесів, пов'язаний з
удосконаленням та саморозвитком таких систем, що
здатні накопичувати та використовувати минулий
досвід.
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