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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Постановка проблеми полягає в тому, що за умов

адаптації кадрової політики до нових суспільних реалій
і водночас збереження кращих здобутків минулого, кад-
рове забезпечення у системі державного управління ви-
магає визначення перспективних шляхів і напрямів удос-
коналення кадрового забезпечення, підвищення ефек-
тивності роботи з кадрами, вирішення проблем добо-
ру, підготовки, планування та професійного розвитку
кадрів державної служби.

Враховуючи, що у системі державної служби рішен-
ня приймаються та реалізуються людьми, то ми будемо
розглядати людину як об'єкт і суб'єкт державного управ-
ління. Людина є основним і найважливішим джерелом
розвитку та успіху будь-якої організації, бо людина ус-
падковує при народженні, а саме багато вроджених
факторів таких, як: групу крові, колір шкіри, волосся,
тембр голосу, інноваційний потенціал, інстинкти, енер-
гетичний потенціал та ін.
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У пошуку шляхів підвищення результативності сис-
теми державного управління, усе частіше дослідники
звертають увагу і на нетрадиційні сфери, зокрема на
процеси, які не усвідомлюються людиною, а саме на
інстинктивний потенціал особистості, який серйозно
впливає на мотивацію людини.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДЖЕРЕЛ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

У науковому плані на сьогодні досить грунтовно
розглянуто питання проблем кадрового забезпечення
з врахуванням вроджених чинників особистості у сфері
державного управління. Зокрема мають важливе зна-
чення праці вітчизняних науковців таких, як: Н. Нижник,
Л. Бикова, С. Коваленка, В. Лугового, В. Сороко, Г. Ле-
лікова, О. Дьоміна, С.Загороднюка та інших науковців
у яких розкрито поняття кадрового забезпечення, виз-
начені основні принципи та вимоги в розвитку держав-
них службовців.
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МЕТА СТАТТІ
Мета публікації полягає у науково-

му обгрунтуванні проблеми інстинктив-
ного потенціалу людини та особливос-
тей реалізації кадрового забезпечення
у системі державного управління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Державне управління в людському
суспільстві являє собою організуючий,
спрямовуючий, координуючий та конт-
ролюючий вплив, діяння суб'єкта дер-
жавного управління на об'єкт [1, c. 5, 6].

Характеризуючи державне управл-
іння, необхідно передусім відзначити,
що це підзаконна діяльність органів ви-
конавчої влади, спрямована на практич-
ну організацію нормального життя сус-
пільства і забезпечення особистої без-
пеки громадян, створення умов для їх
матеріального, культурного і держав-
ного розвитку [1, с. 6].

Реформування державного управління на демокра-
тичних засадах та розбудова правової держави вимага-
ють відповідного кадрового наповнення державних
інститутів зумовили потребу у підготовці свідомих та
компетентних працівників [4].

Одним із пріоритетних завдань сучасного кадрово-
го забезпечення у системі державного управління є по-
кращення якості надання адміністративних послуг, що
насамперед залежать від професійності, а також від
вроджених характеристик державних службовців [3].

Впровадження ефективної системи кадрового за-
безпечення визначають такі обставини:

1. Необхідність враховувати і використовувати для
вирішення кадрових проблем організаційно-управлінсь-
ких, соціально-економічних, правових, моральних, пси-
хологічних знань і умінь.

2. Необхідність застосування нових психологічних
підходів для відновлення кадрового забезпечення у си-
стемі державного управління, враховуючи вітчизняний
і зарубіжний досвід.

Проблеми вроджених факторів особистості (ми роз-
глядаємо інстинктивний потенціал та здатність до пев-
ного типу діяльності) в системі державного управління
є однією з глобальних та ключових проблем. Оскільки
у системі державного управління рішення приймаються
і реалізуються людьми, тому психологічні механізми при
цьому відіграють провідну роль. До неусвідомлених пси-
хологічних механізмів відносяться вродженні чинники
людини, а саме: інстинктивний потенціал, група крові,
інноваційний потенціал, здатність до певної професій-
ної діяльності та інші.

Втім, нас цікавлять можливості більш повного вико-
ристання вроджених якостей людини як детермінант її
поведінки. Таких якостей багато, але нас цікавлять, перш
за все, інстинкти людини та здатність до певної профе-
сійної діяльності. У цьому руслі нами були проведені дос-
лідження в Національному університеті "Львівська полі-
техніка", Львівському національному університеті імені
Івана Франка впродовж 2014—2016 рр., з використан-

ням методик В.І.Гарбузова (для аналізу інстинктів), Дж.
Голанда (для аналізу схильностей до різних типів діяль-
ності), авторської методики "Покликання".

Було досліджено понад 700 респондентів, серед
яких студенти, аспіранти і викладачі. Обробка даних
здійснювалася методами математико-статистичного
аналізу із застосуванням комп'ютерного пакету SPSS
(версія 20.0).

У результаті обробки отриманих даних виявлені
численні значущі кореляційні зв'язки, з аналізу яких
витікає, наприклад, що чим більше у людини розвине-
ний дослідницький інстинкт, тим більше вірогідність, що
вона прагне до самостійності, до ризику, до протесту
проти будь-якого обмеження свободи. Аналогічно, чим
більше у людини розвинений егофільний інстинкт, тим
більше вона орієнтується на успіх, схильна до кар'єриз-
му, має високі лідерські і організаторські завдатки. Так
само, чим вище у людини схильність до реалістичного
типу діяльності, тим більше охоче вона робить, ніж го-
ворить, наполеглива і упевнена в собі, в роботі віддає
перевагу чітким і конкретним вказівкам. Виявлено та-
кож тенденцію, яка засвідчує, що якщо людина має ви-
ражену схильність до дослідницької діяльності, до по-
шуку нового, то вона є самовідданою в реалізації твор-
чих спрямувань, допитливою, і є вірогідність того, що
їй властивий хороший мовний розвиток, жива міміка,
інтерес до людей, готовність прийти на допомогу. Крім
зазначеного, при пілотажних дослідженнях виявлені
зв'язки між окремими інстинктами та соціально-психо-
логічними настановами у мотиваційно-потребовій сфері.

Зокрема встановлені деякі взаємозв'язки:
— змінна "Егофільний інстинкт" корелює зі змінною

"Домінантний інстинкт", що є помірним зв'язком (r=0,301**)
на рівні високої статистичної значущості (р 0,01). Отже,
чим більш у людини розвинений егофільний інстинкт,
тим більше вона орієнтується на успіх, схильна до кар'-
єризму, має високі лідерські та організаторські задат-
ки.

— Змінна "Реалістичний тип діяльності" корелює зі
змінною "Соціальний тип діяльності", що є помірним, зво-

Рис. 1. Загальний вигляд розподілу рівнів інстинктів
для професії викладача (де, 1 — егофільний інстинкт,

2 — генофільний інстинкт, 3 — альтруїстичний інстинкт,
4 — дослідницький інстинкт, 5 — домінантний інстинкт,

6 — дигнитофільний інстинкт, 7 — лібертофільний інстинкт)
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ротнім зв'язком (r=-0,483**) на рівні високої статистич-
ної значущості (р 0,01). Отже, чим вище у людини розви-
нений реалістичний тип діяльності: люди реалістичного типа
більш охоче роблять, чим говорять, вони наполегливі і упев-
нені в собі, в роботі віддають перевагу чітким і конкретним
вказівкам, тим нижче розвинений соціальний тип діяльності:
для них характерний хороший мовний розвиток, жвава
міміка, інтерес до людей, готовність прийти на допомогу. І
навпаки. Це пояснюється тим, що ці типи професійної діяль-
ності є протилежними один одному.

— Змінна "Дослідницький інстинкт" корелює зі
змінною "Соціальний тип діяльності" що є слабким зв'яз-
ком (r=0,301*) на рівні статистичної значущості (р 0,05).
Отже, якщо людина має виражену схильність до дослід-
ницької діяльності, до пошуку нового, самовіддана в ре-
алізації творчих спрямувань, допитлива, є ймовірність
того, що їй властивий хороший мовний розвиток, жвава
міміка, інтерес до людей, готовність прийти на допомо-
гу.

Таким чином, для різних типів професійної діяль-
ності в системі державного управління було б доціль-
ним враховувати як можливі прояви інстинктивної мо-
тивації посадовців, так і приймати до відома вроджені
схильності людей до різних типів діяльності.

Як приклад, за результатами проведених дослід-
жень можна було б рекомендувати при професійному
підборі враховувати рівні "інстинктивної присутності"
для таких професій: політик та викладач (рис. 1 та 2).

Множина інстинктів завжди складається, у загаль-
ному випадку, з трьох підмножин: тих, які утворюють
"сприяючу" мотивацію, тих, які утворюють "гальмівну"
мотивацію, і тих, які у кожному конкретному випадку, є
нейтральними [2].

У результаті досліджень ми створили усереднену
характеристику викладача і політика.

Згідно з методикою В.І. Гарбузова рівень інстинктів
визначається за п'яти бальною шкалою.

Треба пам'ятати, що склад компонентів зазначених
підмножин інстинктів у кожному конкретному випадку

може змінюватися, позаяк при зміні
програми діяльності людини та її за-
дач ті ж самі інстинкти можуть підси-
лювати загальну мотивацію до цього,
можуть зменшувати, а можуть і бути
нейтральними!

Ці професії згідно з методикою
Дж. Голанда належать до соціально-
го типу, і для них характерна робота
з людьми, що передбачає наявність
вмінь розбиратися в поведінці людей
і навчати інших. Робота вимагає по-
стійного особистого спілкування з
людьми.

Згідно із зазначеним, державний
службовець реалізує соціальний тип
діяльності, для якого є характерни-
ми хороший мовний розвиток, жвава
міміка, інтерес до людей, готовність
прийти на допомогу.

Отже, виходячи з вищесказаного,
для кожної професії (навіть тих, які
входять до одного типу діяльності)

потрібний специфічний набір інстинктивних проявів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Згідно з результатами проведених досліджень,
можна зробити висновки, що основним напрямом кад-
рового забезпечення в системі управління та підви-
щення якості надання адміністративних послуг
потрібні знання про рівні вроджених чинників (зок-
рема, інстинктів та схильності до різних типів трудо-
вої діяльності) для працівників системи державного
управління, а саме для кадрового забезпечення дер-
жавної служби є досить важливими, позаяк з викори-
станням такої інформації державний службовець змо-
же покращити ефективність своєї діяльності.
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Рис. 2. Загальний вигляд розподілу рівнів інстинктів
для професії політика (де, 1 — егофільний інстинкт,

2 — генофільний інстинкт, 3 — альтруїстичний інстинкт,
4 — дослідницький інстинкт, 5 — домінантний інстинкт,

6 —дигнитофільний інстинкт, 7 — лібертофільний інстинкт)


