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Анотація 

Гребоножко Є.П. «Концептуалізація досвіду формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління». – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

публічного управління та адміністрування за спеціальністю 281 публічне 

управління та адміністрування. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. Київ, 2019. 

Рушійною силою розвитку продуктивних сил суспільства є людський 

потенціал, стале зростання ролі людини в усіх сферах життєдіяльності, а саме: у 

виробничій сфері, в освіті, у науковій та професійній галузях тощо. Людський 

потенціал в системі державного управління не лише визначає можливості 

держави бути забезпеченою творчими, кваліфікованими кадрами в 

майбутньому, але й впливає на можливості розширеного суспільного 

відтворення в його демографічних, економіко-соціальних та духовних аспектах.  

У сучасних умовах успішність розвитку суспільства визначається 

здатністю до генерації інновацій, зростанням ролі людини в відтворювальних 

процесах. Це висуває на перший план проблему формування людського 

потенціалу та виявлення пріоритетних напрямків його розвитку.  

Актуальним в теоретичному та практичному плані є поглиблення 

розуміння тих тенденцій, закономірностей і факторів, що визначають стан, 

рівень та перспективу якісної динаміки розвитку людського потенціалу в 

складних сучасних умовах, а також наукове обґрунтування шляхів та 

ефективних механізмів забезпечення його реалізації.  

Метою дисертаційного дослідження є розкриття складових змісту 

концепту «людський потенціал», узагальнення картини концептуалізації 

досвіду формування та використання людського потенціалу, верифікація 

можливостей використання цього досвіду в процесі реформування системи 

державного управління в Україні. Об’єктом дослідження є система державного 
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управління. Предметом дослідження є досвід формування та використання 

людського потенціалу в системі державного управління України. 

У дослідженні використовуються такі методи: концептуалізації, 

системно-аналітичний, компаративний, системно-структурний, синергетичний, 

системний, структурно-функціональний і неоінституційний. 

У дисертаційному дослідженні вперше в Україні автором здійснено 

теоретичний аналіз механізмів формування та використання людського 

потенціалу в державному управлінні в у мовах підвищення 

конкурентоспроможності країни. У рамках проведеного дослідження отримано 

результати, які мають наукову новизну та виносяться на захист. Уперше 

теоретично обґрунтовано та запропоновано схему концептуалізації досвіду 

формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління України, яка включає такі елементи: 1) обґрунтовувати теоретичні 

засади (розглядати закони, закономірності, принципи, понятійно-категорійний 

апарат, здійснювати проектування, наукове обґрунтування, моделювання); 2) 

забезпечувати практичне спрямування процесів формування та використання 

(розглядати та обґрунтовувати механізми, інструменти, засоби, важелі, методи, 

форми); 3) визначати та обирати ресурси (політичні, інституціональні, кадрові, 

інформаційні, технічні, матеріальні, часові ресурси); 4) запроваджувати 

системний моніторинг (здійснювати оцінювання результатів змін, 

трансформацій, аналіз, контроль формування та впровадження), що сприятиме 

забезпеченню теоретико-методологічного обґрунтування моделі системи 

формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління і практичного впровадження інноваційних механізмів 

удосконалення.  

Також визначено державно-управлінські, політичні, організаційно-

правові аспекти механізму формування та використання людського потенціалу 

в системі державного управління, запропоновано розглядати реалізацію цього 

механізму через функціонування політичної системи, політичного режиму, 

форми правління, державного устрою (через організаційно-правові форми 
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участі громадян в управлінні справами держави, які класифікують виходячи із 

системних якостей за різними підставами (декларативні; ідеологічні; 

інституційні; політичні та ін.) і мають такі ознаки: комплексність; спосіб 

закріплення і використання; об'єднання різних організаційних формацій; 

реалізація ініціативи громадян; добровільність діяльності індивіда; юридично 

значима дія (яка має правові наслідки).  

Уточнено теоретико-методологічні основи та організаційно-економічні 

засади державної кадрової політики розвитку людського потенціалу як системи 

заходів, спрямованих на збалансування інтересів держави, громадян та 

суспільства, механізми реалізації стратегії розвитку людського потенціалу в 

системі державного управління в Україні, який базується на засадах 

інноваційної моделі розвитку, основаної на можливостях і прагненнях, а також 

усвідомленні ролі людини в якості системоутворюючого елементу. Також 

уточнено понятійно-категоріальний апарат концепцій «розвиток людського 

потенціалу» і «людський розвиток»: запропоновано розглядати концепцію 

розвитку людського потенціалу з позиції безпосереднього визначення сутності 

зазначеної економічної категорії, а дослідження концепції людського розвитку 

здійснювати на науковій базі людського потенціалу, який характеризує процес 

практичної реалізації трудового потенціалу. Крім того, уточнено механізм 

державного регулювання інвестицій в людський потенціал, що об’єднує 

державний і регіональний рівні та включає фінансово-вартісну, структурно-

інвестиційну, соціально-економічну і організаційно-управлінську складові. А 

також, уточнено теоретичні підходи до розуміння сутності підвищення 

професійної кваліфікації управлінських кадрів, призначенням якої є здобуття та 

вдосконалення професійних знань, набуття та розвиток умінь і навичок через 

функціонування нових навчальних методик, технологій із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних ресурсів, що засвідчує потребу 

удосконалення існуючої системи підвищення кваліфікації працівників системи 

державного управління в Україні.  

Набуло подальшого розвитку положення про концептуальні основи 



5 

 

 

визначення чинників впливу людського потенціалу на ефективність державного 

управління, сутність якого полягає у вирішенні питань оптимальності обрання 

пріоритетів, а також розподілу ресурсів між поточними і перспективними 

пріоритетами та положення про визначення ролі державної політики у 

створенні умов розвитку людського потенціалу, головними ознаками якої є 

ефективна система влади, основана на реформуванні органів державної влади та 

місцевого самоврядування шляхом удосконалення їх роботи і перетворення 

принципів організації діяльності на ефективну взаємодію і партнерські 

стосунки прогресивно сфокусованих інституцій, орієнтованих на досягнення 

поставленої мети стратегічного розвитку. 

Крім того, визначення людського потенціалу в системі державного 

управління, яке базується на науковій основі класичної теорії людського 

потенціалу, як системи суспільних відносин з використання в процесі 

виробництва та утворення нової вартості продуктивних спроможностей і 

здібностей людини шляхом включення професійної орієнтації в системі 

державного управління в Україні в якості чинника формування та використання 

людського потенціалу, сутність якого полягає в зарахуванні фаховості 

використання людиною особистісних якостей і набутих знань та здібностей до 

системи професійної орієнтації. 

Отже, автором доведено, що в основі концептуалізації досвіду 

формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління України має бути розуміння сутності концепту і феномену 

«людський потенціал», який має таку специфіку, як системність, зовнішня 

обумовленість, непрозорість, стратегічність. 

 Доведено, що відбувся перехід від трудової до публічної концепції 

відносин в системі державної служби України, що передбачає інший погляд 

щодо ототожнення робітників і службовців, яке було характерно для країн 

соціалістичної системи права, відповідно до доктрини якою кожна людина бере 

участь у житті суспільства незалежно від сфери застосування його праці. 
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У результаті дисертаційного дослідження розв’язано актуальне завдання, 

яке полягає у розробці концептуальних положень та адаптації сучасних 

наукових підходів щодо формування та використання людського потенціалу в 

системі державного управління в умовах трансформацій суспільства.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані для подальших теоретичних та практичних 

досліджень у сфері державного управління, для вироблення курсу політичних 

реформ та плану розвитку держави, що відповідає як світовим реаліям, так і 

українським особливостям; у навчальному процесі при підготовці курсів із 

державного управління, спеціальних навчальних курсів з теорії функціонування 

електронного урядування. 

Ключові слова. Людський потенціал, людський капітал, людський 

розвиток, формування та використання людського потенціалу, система 

державного управління, механізми державного управління,  державна служба, 

державні службовці, громадяни, влада, держава. 
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Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of Public 

administration in the specialty 281 Public administration. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. Kyiv, 2019. 

 

The driving force behind the development of society's productive forces is 

human potential, sustainable growth of the role of a person in all spheres of life, 

especially in production, education, science, and industry. Human potential in the 

system of public administration determines the ability of the state to be provided 

with creative, qualified personnel in the future and also affects the possibility of 

expanded social reproduction in its demographic, economic, social and spiritual 

aspects. 

In modern conditions, the success of the development of society is 

determined by the ability to generate innovation, the growth of the role of man in 

the reproductive processes. This brings to the fore the problem of the formation of 

human potential and identification of priority directions of its development. 

Pertinent in theoretical and practical terms is to deepen understanding of 

those trends, regularities, and factors that determine the state, level, and prospects 

of qualitative dynamics of human development in complex modern conditions, as 

well as scientific justification of the ways and effective mechanisms to ensure its 

implementation. 

The purpose of the dissertation is to reveal the components of the concept 

of «human potential», to generalize the picture of conceptualization of the 

experience of human potential usage and formation, verification of the possibilities 

of applying this experience in the process of reforming the system of public 

administration in Ukraine. The object of the research is the system of public 

administration. The subject of the research is the experience of the human 

potential usage and formation in the system of public administration of Ukraine. 

The research uses the following methods: conceptualization, system-

analytical, comparative, system-structural, synergetic, systemic, structural-

functional and neo-institutional. 
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For the first time in Ukraine, the author carried out a theoretical analysis of 

the mechanisms of using human potential in public administration in conditions of 

increasing the competitiveness of the country. Within the framework of the 

conducted research, the results were obtained, which have scientific novelty and 

are presented for defense. 

For the first time, the scheme of conceptualization of the experience of 

human potential usage and formation in the system of public administration of 

Ukraine has been theoretically grounded and proposed, namely: 1) justification of 

theoretical foundations (laws, regularities, principles, conceptual and categorical 

apparatus, design, scientific justification, modeling); 2) provision of practical 

direction (mechanisms, tools, tools, means, levers, methods, forms); 3) definition 

of resource support (political, institutional, personnel, information, technical, 

material, time resources); 4) introduction of system monitoring (evaluation of 

modernization results, analysis, control), which will help to provide theoretical and 

methodological basis. 

Also, for the first time, the public administration, political, organizational 

and legal aspects of the mechanism of human potential usage and formation in the 

system of public administration have been determined, and it has been proposed to 

consider the implementation of this mechanism through the functioning of the 

political system, political regime, forms of government, and state structure 

(through the organizational and legal forms of citizens' participation in the 

management of the affairs of the state, classified on the basis of systemic qualities 

on different grounds (declarative; ideologists). 

Author has clarified the theoretical, methodological, organizational and 

economic bases of the state personnel policy of human potential development as a 

system of measures aimed at balancing the interests of the state, citizens and 

society, mechanisms of implementation of the strategy of human potential 

development in the system of public administration in Ukraine, which is based on 

the principles of innovative model of development, based on the capabilities and 

aspirations, as well as the understanding of the role of man as a system-forming 
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element. Also, the conceptual and categorical apparatus of the concepts of «human 

potential development» has been clarified. 

In the dissertation, the author has proposed, firstly, to consider the concept 

of human development from the point of view of directly defining the essence of 

this economic category. Secondly, to research the concept of human development 

on the scientific basis of human potential, which characterizes the process of 

practical realization of labor potential. Besides, the mechanism of state regulation 

of investments in human potential, which unites the state and regional levels and 

includes financial and cost, structural and investment, socio-economic and 

organizational and management components, has been specified. Theoretical 

approaches to understanding the essence of professional development of 

managerial personnel, the purpose of which is to obtain and improve professional 

knowledge, acquisition and development of skills and abilities through the 

functioning of new teaching methods, technologies using modern information and 

communication resources, are certifying the need to improve the existing system of 

professional development of public administration in Ukraine. 

The provision on the conceptual framework for determining the factors 

influencing human potential in the effectiveness of public administration has been 

further developed. It has been done with the essence of addressing the issues of the 

optimal selection of priorities, as well as the allocation of resources between 

current and future priorities, and the provision on the role of public policy in 

creating conditions for human development, the main features of which are an 

effective system of government based on the reform of public administration. 

In addition, author has developed the definition of human potential in the 

system of public administration, scientifically based on the classical theory of 

human potential, as a system of public relations on the use in the process of 

production and education of the new value of productive capabilities and abilities 

of man by including professional orientation in the system of public administration 

in Ukraine as a factor in the formation and use of human potential, the essence of 

which is to take into account professional orientation. 
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The author has proved that the conceptualization of the experience of human 

potential usage and formation in the system of public administration of Ukraine 

should be based on the understanding of the essence of the concept and the 

phenomenon of «human potential», which has such specifics as systematicity, 

external conditionality, opacity, strategic orientation. 

It has been proved that there has been a transition from the labor to the 

public concept of relations in the system of the civil service of Ukraine, which 

provides a different view on the identification of workers and employees, which 

was characteristic for the countries of the socialist system of law, according to the 

doctrine of which every person participates in the life of society regardless the 

sphere of application of his labor. 

As a result of the dissertation research, the pertinent task has been resolved, 

which consists in the development of conceptual provisions and adaptation of 

modern scientific approaches to the formation and use of human potential in the 

system of public administration in the conditions of transformation of society. 

The practical value of the results lies in the fact that they could be used for 

further theoretical and practical research in the field of public administration, for 

the elaboration of a course of political reforms and a plan of development of the 

state, meets both world realities and Ukrainian peculiarities, in the educational 

process in the preparation of courses on public administration, special training 

courses on the theory of electronic government functioning. 

Keywords: human potential, human capital, development of society, 

formation and use of human potential, public administration system, mechanisms 

of public administration, public service, civil servants, citizens, government, state. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Рушійною силою розвитку продуктивних 

сил суспільства є людський потенціал. Відбувається трансформація ролі 

людини в усіх напрямках, усіх сферах життя суспільства. Цифровізація всіх 

сфер життя, автоматизація праці, спричинені демографічні зміни, становлення 

мережевого суспільства, економічна, технологічна та культурна глобалізація, 

екологізація, динамізм формують перед людиною, державою та суспільством 

нові виклики. Нові технологічні рішення та соціальні практики впливають на 

все швидше. Це задає темпи оновлення оточуючого людину світу. Це темпи, до 

яких не готові більшість сьогодні існуючих соціальних інститутів.  

Людський потенціал в системі державного управління не лише визначає 

можливості держави бути забезпеченою творчими, висококваліфікованими 

кадрами на майбутнє, але й впливає на формування можливості розширеного 

суспільного відтворення в різних його аспектах (таких, як демографічні, 

економічні, соціальні, культурні, духовні).  

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що уряд прийняв 

рішення, пов’язане з подальшим реформуванням системи професійного 

навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад ( Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних 

службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та 

заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих 

рад», № 974-р від 1 грудня 2017 р.) [180]. Як визначено цим Розпорядженням, 

здійснення в Україні структурних реформ, зокрема державного управління, 

державної служби, місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади вимагає високого рівня професійної компетентності та професійного 

розвитку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад як невід’ємних складових управління людськими 

ресурсами у сфері державної служби та служби в органах місцевого 
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самоврядування. Отже, є актуальна потреба створити сучасну, мобільну,  

цілісну, гнучку систему професійного навчання державних службовців та інших 

зазначених категорій осіб з розвиненою інфраструктурою та сучасним 

ефективним управлінням, забезпечену відповідного рівня ресурсним 

потенціалом.  

У сучасних умовах успішність розвитку суспільства визначається 

здатністю до генерації інновацій, зростанням ролі людини в відтворювальних 

процесах. Це висуває на перший план проблему формування та використання 

людського потенціалу та виявлення пріоритетних напрямків його розвитку.  

Поглиблення розуміння різноманітних трендів, тенденцій, 

закономірностей, факторів, про які, зокрема, вже згадувалося раніше, які  

визначають стан, рівень та перспективу по-іншому якісної динаміки розвитку 

людського потенціалу є досить актуальним в теоретичному та прикладному 

аспектах, особливо в складних сучасних умовах. Крім того, набуває значення й 

наукове обґрунтування шляхів та ефективних механізмів забезпечення 

реалізації механізму формування та використання людського потенціалу в 

системі державного управління.  

Однією з суттєвих перешкод на шляху національного розвитку є 

управлінська криза. Її ознаки – це втрата державою можливостей управляти 

суспільними справами та процесами на належному рівні; низька якість 

державних послуг населенню; неефективне використання державних коштів; 

зниження довіри громадян до органів державної влади; високий рівень 

бюрократії та корупції в діяльності органів державної влади; політична 

заангажованість, протекціонізм, підміна професіоналізму управлінських кадрів 

лояльністю; зниження ефективності роботи державного апарату загалом. 

Підтвердженням цьому є ті показники, як Україна посідає у рейтингу 

глобальної конкурентоспроможності країн за показником якості державних 

інституцій (Globаl Сomреtіtіvеnеss Іndеx) далеко за 100-місця. Та за індексом 

сприйняття корупції (Сorruрtіon Реrсерtіons Іndеx). Необхідність теоретичного 

обґрунтування і розробки практичних рекомендацій щодо підвищення 
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ефективності використання в Україні в системі державного управління 

людського потенціалу зумовили актуальність теми цього дослідження. Вказані 

чинники обумовлюють імперативність обраних заходів, принципів та форм 

впровадження, яких варто дотримуватись у процесі фрмування, розвитку та 

використання людського потенціалу в Україні. 

Системні наукові дослідження проблем формування та використання 

людського потенціалу в ситемі державного управління сприятимуть реалізації 

основних повноважень Кабінету Міністрів України у сфері вдосконалення 

системи державного управління. Зокрема йдеться про здійснення заходів щодо 

кадрового забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з метою підвищення ефективності їхньої діяльності.  

Теоретико-методологічне підґрунтя дисертаційної роботи складають 

наукові розробки вітчизняних і зарубіжних учених з актуальних проблем 

формування та використання людського потенціалу, а також, організації та 

здійснення підвищення кваліфікації управлінських кадрів в ситемі державного 

управління. Проблема людського потенціалу перебуває у фокусі уваги вчених, 

починаючи з Доби Античності (Платон, Аристотель та інші). У середині XІX ст. 

різні аспекти людського потенціалу досліджували К. Маркс, В. Парето, Ф. Кене, 

У. Петті, А. Сміт та інші. Аналіз праць представників концепції людського 

розвитку (А. Сена, К. Гріффіна, Дж. Найта, Махбуб уль Хака) та концепції 

людського капіталу (Т. Шульца, Г. Беккера, Е. Денісон, Дж. Кендрика, Дж. 

Коулмана), сучасних українських та зарубіжних вчених, які займаються 

дослідженням різних аспектів людського розвитку (праць В. Антонюк, Є. 

Грішнова, А. Добриніна, С. Дятлова, Р. Капелюшникова, Е. Лібанової, В. 

Новікова) свідчить, що формування та розвиток людського потенціалу є 

складною комплексною державно-управлінською проблемою. У цьому зв’язку 

корисними для нашого дослідження виявилися праці таких дослідників, як В.І. 

Абрамов, В.Б. Авер’янов, Н.Ф. Артеменко, В.Д. Бакуменко, М.М. Білинська, 

Т.Е. Василевська, Н.Т. Гончарук, В.А. Гошовська, С.Д. Дубенко, В.М. Князєв, 

Ю.В. Ковбасюк, В.С. Куйбіда, Н.А. Липовська, А.Ф. Мельников, Н.Р. Нижник, 
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О.Ю. Оболенський, В.М. Олуйко, Т.І. Пахомова, Л.А. Пашко, А.П. Рачинський, 

С.М. Серьогін, В.М. Сороко, Ю.П. Сурмін, С.О. Телешун, С.К. Хаджирадєва та 

інших, в яких представлено результати досліджень концептуальних основ 

підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого 

самоврядування. Разом з тим, вітчизняними дослідниками висвітлювалися лише 

окремі питання підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження 

розкриття складових змісту концепту «людський потенціал», узагальнення 

картини концептуалізації досвіду формування та використання людського 

потенціалу та верифікація можливостей використання цього досвіду в процесі 

реформування державного управління в Україні. 

Досягнення цієї мети вимагає розв’язання таких завдань: 

- проаналізувати вітчизняну та зарубіжну наукову літературу з теми 

дослідження та встановити на цій основі ступінь розробки даної проблеми у 

галузі науки державного управління; 

- здійснити аналіз теоретико-методологічних основ формування та 

використання людського потенціалу у системі державного управління у 

контексті теорій людського потернціалу;  

- дослідити теоретичні положення категорії «людський потенціал» і 

особливості її визначення в системі споріднених категорій, конкретизувавши 

понятійно-категоріальний апарат дослідження та викоремивши державно-

управлінські аспекти;  

- визначити державно-управлінські, політичні та соціально-

економічні фактори формування й розвитку людського потенціалу в Україні; 

- проаналізувати загальнотеоретичні основи виміру та оцінки 

людського потенціалу та дослідити науково-методологічну базу виміру 

кількісного і якісного складу та особливості оцінки людського потенціалу в 

системі державного управління в Україні;  

- визначити показники оцінки ефективності використання людського 
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потенціалу в системі державного управління в Україні; 

- розкрити особливості механізму державного управління людським 

потенціалом на сучасному етапі реформування державної служби в Україні та 

запропонувати шляхи підвищення його ефективності.  

Об’єктом дослідження є система державного управління.  

Предметом дослідження є досвід формування та використання 

людського потенціалу в системі державного управління. 

Методи дослідження. У дослідженні використовуються такі методи: 

концептуалізації (для введення онтологічних уявлень про людський потенціал в 

масив емпіричних даних, які формуються в системі державного управління, що 

забезпечує теоретичну організацію цього знання і схематизацію зв'язку понять, 

як «людський потенціал» та суміжних з ним, які відображають можливі 

тенденції зміни референтного поля об'єктів, що дозволяє продукувати гіпотези 

про їхню природу і характер взаємозв'язків); системно-аналітичний (для 

узагальнення наукових концепцій щодо державного регулювання формування 

та розвитку людського потенціалу), компаративний (для порівняння 

зарубіжного і вітчизняного досвіду формування та використання людського 

потенціалу в системі дердавного управління), системно-структурний (для 

експлікації системи формування та використання людського потенціалу в 

державному управління України), аксіологічний (для аналізу культури кадрової 

діяльності в системі державної служби України), системний (для розгляду 

державного управління, як цілісного, складного організму, який постійно 

взаємодіє з навколишнім середовищем), структурно-функціональний і 

неоінституційний (для з’ясування еволюції інституційної та законодавчої бази, 

що дозволяє розкрити діалектичний зв’язок між агентами змін і системою 

державного управління). 

Важливе значення для цього дослідження має аналіз сучасної 

законодавчої та нормативно-правової бази, яка регламентує формування та 

використання людського потенціалу в державному управлінні. Достовірність, 

обґрунтованість основних наукових положень, зроблених висновків і 
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рекомендацій на підставі результатів дослідження визначаються за допомогою 

аналізу експертних оцінок, літературних джерел, офіційної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження обумовлена 

сукупністю поставлених завдань. У дисертаційному дослідженні вперше в 

Україні автором здійснено теоретичний аналіз механізмів використання 

людського потенціалу в державному управлінні в умовах підвищення 

конкурентоспроможності країни. У рамках проведеного дослідження отримано 

результати, які мають наукову новизму та виносяться на захист, а саме: 

 

уперше: 

- теоретично обґрунтовано та запропоновано схему концептуалізації 

досвіду формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління України, яка містить такі елементи: 1) обґрунтовувати 

теоретичні засади (розглядати закони, закономірності, принципи, понятійно-

категорійний апарат, здійснювати проектування, наукове обґрунтування, 

моделювання); 2) забезпечувати практичне спрямування процесів формування 

та використання (розглядати та обґрунтовувати механізми, інструменти, засоби, 

важелі, методи, форми); 3) визначати та обирати ресурси (політичні, 

інституціональні, кадрові, інформаційні, технічні, матеріальні, часові ресурси); 

4) запроваджувати системний моніторинг (здійснювати оцінювання результатів 

змін, трансформацій, аналіз, контроль формування та впровадження), що 

сприятиме забезпеченню теоретико-методологічного обґрунтування моделі 

системи формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління і практичного впровадження інноваційних механізмів 

удосконалення;  

- визначено державно-управлінські, політичні, організаційно-правові 

аспекти механізму формування та використання людського потенціалу в 

системі державного управління, запропоновано розглядати реалізацію цього 

механізму через функціонування політичної системи, політичного режиму, 

форми правління, державного устрою (через організаційно-правові форми 
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участі громадян в управлінні справами держави, які класифікують виходячи із 

системних якостей за різними підставами (декларативні; ідеологічні; 

інституційні; політичні та ін.) і мають такі ознаки: комплексність; спосіб 

закріплення і використання; об'єднання різних організаційних формацій; 

реалізація ініціативи громадян; добровільність діяльності індивіда; юридично 

значима дія (яка має правові наслідки); 

уточнено:  

- теоретико-методологічні основи та організаційно-економічні засади 

державної кадрової політики розвитку людського потенціалу як системи 

заходів, спрямованих на збалансування інтересів держави, громадян та 

суспільства, механізми реалізації стратегії розвитку людського потенціалу в 

системі державного управління в Україні, який базується на засадах 

інноваційної моделі розвитку, основаної на можливостях і прагненнях, а також 

усвідомленні ролі людини в якості системоутворюючого елементу; 

- понятійно-категоріальний апарат концепцій «розвиток людського 

потенціалу» і «людський розвиток»: запропоновано розглядати концепцію 

розвитку людського потенціалу з позиції безпосередньо визначення сутності 

зазначеної економічної категорії, а дослідження концепції людського розвитку 

здійснювати на науковій базі людського потенціалу, який характеризує процес 

практичної реалізації (потенціалізацію) трудового потенціалу; 

- механізм державного регулювання інвестицій в людський потенціал, що 

об’єднує державний і регіональний рівні та включає фінансово-вартісну, 

структурно-інвестиційну, соціально-економічну і організаційно-управлінську 

складові; 

- теоретичні підходи до розуміння сутності підвищення професійної 

кваліфікації управлінських кадрів, призначенням якої є здобуття та 

вдосконалення професійних знань, набуття та розвиток умінь і навичок через 

функціонування нових навчальних методик, технологій із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних ресурсів, що засвідчує потребу 

удосконалення існуючої системи підвищення кваліфікації працівників системи 
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державного управління в Україні; 

набуло подальшого розвитку: 

- положення про концептуальні основи визначення чинників впливу 

людського потенціалу на ефективність державного управління, сутність якого 

полягає у вирішенні питань оптимальності обрання пріоритетів, а також 

розподілу ресурсів між поточними і перспективними пріоритетами; 

- положення про визначення ролі державної політики у створенні умов 

розвитку людського потенціалу, головними ознаками якої є ефективна система 

влади, основана на реформуванні органів державної влади та місцевого 

самоврядування шляхом удосконалення їх роботи і перетворення принципів 

організації діяльності на ефективну взаємодію і партнерські стосунки 

прогресивно сфокусованих інституцій, орієнтованих на досягнення поставленої 

мети стратегічного розвитку; 

- визначення людського потенціалу в ситемі державного управління, яке 

базується на науковій основі класичної теорії людського потенціалу, як системи 

суспільних відносин з використання в процесі виробництва та утворення нової 

вартості продуктивних спроможностей і здібностей людини шляхом включення 

професійної орієнтації в системі державного управління в Україні в якості 

чинника формування та використання людського потенціалу, сутність якого 

полягає в зарахуванні фаховості використання людиною особистісних якостей і 

набутих знань та здібностей до системи професійної орієнтації. 

 Особистий внесок здобувача. Усі положення новизни, що виносяться 

на захист та висновки, зроблені у цій дисертації, зроблені автором самостійно, 

апробовані та опубліковані автором одноособово.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні ідеї дисертації були 

оприлюднені під час науково-практичних конференцій, круглих столів, 

зокрема: «Дні науки філософського факультету – 2017» (Київ, 2017); «Дні науки 

філософського факультету – 2018» (Київ, 2018); «Державна служба України в 

діалектиці суспільних трансформацій» (Київ, 2018); «Публічне врядування в 

Україні: стан, виклики та перспективи розвитку» (Київ, 2018); «Державне 
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управління в Україні: виклики та перспективи» (Запоріжжя, 2018); « Розвиток 

сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Конін – Ужгород 

– Дрогобич, 2018). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 

14 наукових публікаціях, зокрема, шістьох опублікованих у фахових виданнях 

України статтях, двох статтях, опублікованих у наукових періодичних виданнях 

інших держав з напряму, з якого підготовлено дисертацію, які включені до 

міжнародної наукометричної бази Іndеx Сoреrnісus та шести тезах виступів на 

наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів з висновками, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг дисертації становить 233 сторінки, із них 175 сторінок 

основного тексту. Робота містить таблиці та рисунки. Список використаних 

джерел нараховує 268 найменувань, у тому числі 57 іноземними мовами. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконувалося відповідно до плану науково-

дослідних робіт Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

зокрема, є складовою комплексної наукової програми «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації» та 

науково-дослідної теми філософського факультету 11БФ041-01 «Філософсько-

світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного 

суспільства», під час виконання яких автором розглянуто механізми 

використання людського потенціалу в державному управлінні та запропоновано 

шляхи їх вдосконалення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

результати наукових положень, висновків і науково-практичних рекомендацій, 

сформульованих у дисертаційній роботі можуть бути безпосередньо 

використані у науково-дослідній роботі, навчальному процесі, законотворчому 

процесі, а також у практичній діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, що підтверджується відповідними довідками про 
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впровадження (розміщено у додатках). А саме: 

- в організаційній та аналітичній діяльності органів виконавчої влади – 

для розробки й реалізації комплексу організаційних заходів, спрямованих на 

ефективне формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління, виявлення чинників неефективного впровадження 

окремих нормативно-правових актів з формування та використання людського 

потенціалу в системі державного управління (лист Центру адаптації державної 

служби до стандартів Європейського Союзу Національного агентства з питань 

державної служби 11.11.2019 №10/94-19); 

- у науково-освітній та консультативній діяльності – у процесі роботи над 

створенням стратегії діяльності закладу вищої освіти та програми модифікації 

якості освіти, науково-методичної, науково-педагогічної роботи щодо 

підготовки та викладання навчальних курсів (довідка Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка № 041-134/26). 

Особистий внесок здобувача. Наведені результати досліджень отримано 

автором самостійно і відображають авторський підхід до теоретико-

методологічних визначень та узагальнень положень щодо концептуалізації 

досвіду формування та використання людського потенціалу в державному 

управлінні та шляхів їх удосконалення. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: КОНЦЕПТ 

«ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ» У ЗАРУБІЖНИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Категорія «потенціал» зі сфери природознавства давно ввійшла у вжиток 

економічними, гуманітарними, суспільно-політичними науками. Латинський 

термін рotеntіаl означає «можливий у разі виконання необхідних умов» [цит. за: 

77, с. 58]. У вузькому розумінні «потенціал» пропонуємо розглядати як синонім 

можливостей. У розширеному тлумаченні це джерела, можливості, засоби, 

запаси, які можуть бути приведені в дію, використані для вирішення певного 

завдання або досягнення певної мети». У загальному сенсі потенціал – це 

наявність ресурсу, який за певних можливостей та обставин може бути 

перетворений на корисний результат. Отже, потенціал може формуватися, 

накопичуватися, розвиватися, використовуватися.  

Проблеми місця і ролі людини в економічній системі спочатку отримали 

своє відображення в роботах провідних економістів XVІІІ- XІX ст. Перші 

питання так чи інакше пов'язані з розвитком людського потенціалу, відображені 

в роботах А. Сміта, У. Петі, А. Маршалла. Основні концепції, що стосуються 

аспектів людського розвитку і його ролі в соціально-економічних відносинах 

були розроблені в XX в. Дж. М. Кейнс у 30-ті роки XX століття в якості 

найважливіших умов економічного зростання виділяв розвиток і реалізацію 

здібностей людини, а також розширення можливостей її особистого вибору 

[54]. 

Протягом довгого періоду часу економічна думка перебувала під впливом 

процесів, що відбуваються в сфері матеріального накопичення. Накопичення 

капіталу і матеріально-речові фактори розглядалися як універсальні та 

визначальні чинники прогресу. Однак саме факторний аналіз джерел зростання 

матеріального багатства привів до нового бачення ролі людини в економіці. 

Таке розуміння прийшло через теорію людського капіталу, сформовану Т. 
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Шульцем [254], була доведена найважливіша роль якісних характеристик 

робочої сили в економічному розвитку суспільства.  

В економічних дослідженнях другої половини XX ст. і останніх років 

питанню ролі людини в процесах економічного і суспільного розвитку Загалом, 

приділяється особлива увага. Одним з найважливіших досягнень економічної 

науки стало створення концепції людського капіталу, засновниками якої є 

американські вчені Т. Шульц і Г. Беккер. Розробниками методології 

дослідження людського капіталу вважають таких вчених, як Х. Боуен, Е. 

Денісон, Л. Туроу. Велика роль у подальшому розвитку цієї теорії належить Б. 

Вейсброду, Д. Мінцеру, Ч. Хансену, М. Браугу, І. Бен-Порету, Р. Лейарду, Ф. 

Уєлшу [28; 54]. 

Суттєвий внесок у розвиток теорії людського капіталу здійснили  

В. Антонюк, В. Близнюк, Д. Богиня, О. Бородіна, Н. Голікова, О. Грішнова, 

С. Дятлов, Р. Шапошніков, В. Щетініна. Дослідженню питань концептуального, 

інституціонального, науково-методичного забезпечення розвитку людського 

потенціалу, оптимізації професійної самовизначеності громадян присвячено 

наукові праці О. Амоші, В. Гейця, Т. Кір’ян, А. Колота, В. Ковальова, Е. 

Лібанової, Л. Лісогор, В. Лич, Н. Лук’янченко, Ю. Маршавіна, Г. Назарової, І. 

Назімова, О. Новікової, С. Пірожкова, А. Чухна, Л. Шамільової, Л. Шаульської 

та інших вчених [54]. 

Як дослідив А. Замараєв, в економічній теорії людський потенціал 

підлягає розгляду не у всьому різноманітті його характеристик, а лише тією 

мірою, в якій його розвиток і реалізація визначають соціальну та економічну 

ефективність відтворювальних процесів [51, с. 54-55]. У цьому зв’язку, у 

сучасних економічних дослідженнях методологічною базою аналізу процесів 

відтворення людського потенціалу найбільш досить часто виступає теорія 

людського потенціалу. Основи теорії людського потенціалу були закладені ще в 

18-19 ст. в роботах класиків англійської політичної економії. Зокрема, У. Петті 

розглядав населення країни як невід'ємний елемент національного багатства і 

провів власний підрахунок цінності населення сучасної йому Англії, 



28 

 

 

використовуючи методологію потенціалізації доходу. Ще А. Сміт визначав 

корисні здібності людини – такі, як основний потенціал, котрий особистість 

реалізує, і, відповідно, набуття/отримання яких вимагає зусиль, затрат. А. 

Замараєв [54] дослідив, що «методологічний підхід», відповідно до якого 

втілені в населенні країни знання, вміння та навички, розглядаються 

науковцями у різні часи, але спільне те, що визначається, як «специфічна форма 

потенціалу». Такий підхід поділяли економісти від А. Маршалла до Л. Вальраса 

і Й. Шумпетера. Однак, підтримуємо думку, що «в якості цілісної системи 

теорія людського потенціалу сформувалась лише в 60-х роках минулого 

століття» [54].  

Дослідники людського потенціалу сходяться на думці, що засновниками 

теорії людського потенціалу є представники Чиказької школи економічної 

думки. В окремих вказаних раніше джерелах [54] зазначається, що виступ 

Т. Шульца – професора Чиказького університету, - на пленарному засіданні 

Американської економічної асоціації в 1960 р., де вперше для більшості 

дослідників пролунав термін «інвестиції в людину»[254; 255], є такою 

відправною точкою подальших систематичних досліджень.  

Наразі, аналіз наукових досліджень [254; 255; 257] підтверджує, що 

розвиток даного напряму досить часто пов'язується з якісною зміною ролі 

нематеріальних, в тому числі особистісних факторів в економічному розвитку. 

Це, на наше переконання, справедливо також і для сфери управління – системи 

держаного управління, зокрема. Підтвердженням тому, можуть бути теорії 

лідерства, які також активно досліджуються у контексті проблеми формування 

та використання людського потенціалу в системі державного управління. 

Головний внесок даного напрямку в економічну теорію полягає, таким чином, в 

тому, що вперше була послідовно обґрунтована економічна доцільність 

стратегічних вкладень в придбання освіти, кваліфікації. Накопичені людиною в 

процесі освіти і трудової діяльності знання та навички, здібності, які віна зуміла 

у собі розвинути, тобто її індивідуальний трудовий або людський потенціал 
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здатний приносити віддачу в трудовому процесі, реалізуючись в більш високій 

результативності праці і в більш високих заробітках. 

На перший погляд, може скластися переконання, що в Україні тематика 

людського розвитку, залишаючись цілком прагматичною сприймається у 

контексті соціально-економічних завдань. Дійсно, важливими є напрацювання 

теоретичних концепцій «людського потенціалу», зокрема, Національна 

Доповідь про людський розвиток 2011 року «Україна: на шляху до соціального 

залучення» є незалежним виданням Програми розвитку Організації Об’єднаних 

Націй в Україні, підготовленим у співпраці з Інститутом демографії та 

соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, Інститутом політичних 

і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України та Українським 

центром соціальних реформ [119]. Розробки дослідників істотно збагатили 

концепцію людського розвитку в теоретико-методологічному плані 

(застосуванням тезаурусного підходу, концепції соціального проектування, 

теорії молоді та ін.) і прикладному плані (в галузі гуманітарної експертизи).  

Для поглиблення розуміння людського потенціалу для суспільного 

розвитку сутнісно важливими є дослідження, які здійснюються в Інституті 

філософії ім. Г. Сковороди НАН України [172]. Відділ філософської 

антропології цього Інституту системно досліджує антропокультурний вимір 

буття людини у світі – вивчаються фундаментальні виміри (проблеми, 

принципи, теоретичні концепти, категорії та поняття) філософсько-

антропологічного пізнання та знання: буття людини у світі та життєсвіт 

людини, біологічна неусталеність людини та бівалентність людського єства, 

цінності та вартості буття, гуманізм у його класичному та посткласичному 

прочитанні, антропогенез та есенційні й екзистенційні виміри буття, 

співвідношення буття та сущого, буття та небуття, буття та світу людини, 

взаємозв’язок світовідчуття, світорозуміння, та світовідношення, проблема 

сенсу буття та смислоутворення, співвідношення відносного та абсолютного, 

божественного й людського, людського та пост-людського, минущого й 

вічного, життя та смерті, цілої низки темпоральних вимірів буття. Вагомим 
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теоретичним концептом є взаємозв’язок позитивного та негативного у 

людському єстві та світові людини. Відділ соціальної філософії Інституту 

досліджує проблеми соціальної філософії та філософії історії. Співробітники 

відділу розробляють проблематику соціальних наук із урахуванням головних 

тенденцій сучасної світової соціальної філософії, зокрема ціннісно-нормативні 

чинники обґрунтування соціальних теорій та реґулювання суспільних відносин. 

Як свідчать наукові теми Інституту [172], зокрема, «Людина в есенційних та 

екзистенційних вимірах», «Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема 

свободи» (керівник професор Табачковський В.Г.), «Проблема людини та її 

відображення у позитивній і негативній антропології», «Антропокультурні 

чинники європейського вибору України», «Буття людини у світі та виміри 

філософсько-антропологічного знання» (керівник Андрос Є.І.), «Соціально-

філософські проблеми консолідації українського суспільства в умовах 

модернізації», «Соціально-філософські проблеми модернізації українського 

суспільства з перспективи європейських цінностей» (керівник А.М.Єрмоленко), 

«Трансформація соціальних інститутів та процедурні форми їх леґітимації» 

(керівник проекту А.М.Єрмоленко, виконавці: В.О.Нечипоренко,В.В. Шамрай). 

Опубліковані колективні монографії «Грані людського буття: позитивні та 

негативні виміри антропокультурного» (К.: Наукова думка, 2010) [20], «Людина 

у цивілізації ХХІ сторіччя: проблема свободи» (К.: Наукова думка, 2007) [96], 

«Людина в есенційних та екзистенцій них вимірах» (К.: Наука думка, 2005) 

[95], «Колізії антропологічного розмислу» (К.: ПАРАПАН, 2002 р.) [82], 

«Філософська антропологія: екзистенціальні проблеми» (К.: Педагогічна думка, 

2000) [219] розкривають проблему змістовно – антропокультурний вимір 

охоплює цілу низку визначальних властивостей, ознак та рис. Зокрема, це: 

суспільне самопочування людини, її психологічний стан, відчуття комфортності 

(чи дискомфорту), її прагнення та спрямування, вихід на передній план, у 

залежності від визначальної соціокультурної парадигми доби, творчих, 

життєствердних рис людського єства чи, навпаки, рис руйнівних, 

деструктивних. Антропокультурне також характеризує міру урівноваженості 
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духовного та вітального, якісну специфіку міжлюдських стосунків, їх 

солідарний чи виключно конкурентний характер, їх унормованість у межах 

комунікативної спільноти (за умови прийняття нею взаємоузгоджених вимог) 

чи їх ірраціоналізацію; культивування індивідуалізму та егоїзму чи 

взаєморозуміння і взаємопідтримки.  

Разом з тим, фахівці Інституту визначають, що принциповою ознакою 

антропокультурного нині є також екологічна складова, збалансованість чи 

розлад у стосунках із довкіллям [20; 95; 96; 219]. Підсумковою ознакою 

антропокультурного виміру буття виступає прагнення людини (чи відсутність 

такого прагнення) до обстоювання своїх, визначальних на даний час інтересів 

та проблем, ствердження своєї людської гідності. Це також «проблема 

гранднаративів», їх абсолютизація в епоху Модерну та деструкція й 

деконструкція у посткласичному теоретизуванні. Це також «проблема культури 

розуму» та співвідношення класичної і некласичної раціональності, 

співвідношення свідомого, несвідомого й підсвідомого, раціональності у всьому 

розмаїтті її голосів. Надзвичайно вагоме місце у людському світі займають 

феномени сублімації та десублімації, агресивності та толерантності, питання 

меж морального релятивізму, реалізація логіки «бути» на противагу логіки 

«мати», гендерні виміри буття, феномени любові, щастя та, відповідно, болю, 

мук і страждання. Як свідчать такі наукові теми цього Інституту [172], такі, як 

«Ціннісні та інституційні форми соціальної інтеґрації», «Ціннісно-нормативне 

обґрунтування соціальних теорій», «Соціальна відповідальність як ціннісно-

нормативна вимога інституціалізації сучасного суспільства», «Ціннісні 

орієнтації моделей соціально-економічного розвитку України» в межах проекту 

«Проблеми і перспективи соціально-економічного та політико-правового 

розвитку України» (керівник теми А.М. Єрмоленко), величезну роль у людській 

життєдіяльності відіграє ціннісна сфера, сфера вартостей та смислів, а також 

комунікативна сфера, суспільний дискурс, які мають вирішальне значення у 

становленні повновагого громадянського суспільства. Наукові теми 

«Громадянське суспільство і правова держава в Україні: проблеми та 
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перспективи становлення» (Керівник М.М.Мокляк), «Етнонаціональні сенси 

перехідної доби» (Керівник Б.В.Попов) свідчать, що у фокусі уваги 

взаємозв’язок та плекання демократії, громадянського суспільства, плюралізм 

думки та свободи слова, становлення повновагої ідентичності як вирішальних 

передумов повноцінної особистої самореалізації, забезпечення 

фундаментальних прав людини [172]. 

Філософсько-антропологічний аналіз проблеми формування та 

використання людського потенціалу є також неповним без аналізу 

антропокультурних та соціокультурних вимірів наукового пізнання, мови як 

«домівки буття», етноантропології, взаємозв’язку антропокультурних, 

соціокультурних, феноменологічних та онтологічних підходів. Цей аналіз буде 

також неповним без розгляду проблем європейського вибору України як 

вирішального чинника її інтеграції у світове співтовариство (Шульга М.А. 

[225]), без розгляду взаємовідношення глобалізаційних процесів та зміцнення 

власної ідентичності, особистої та національної, без усвідомлення необхідності, 

інституціонального закріплення здобутків демократії та громадянського 

суспільства в Україні. Йдеться проте, що не менш важливо, про обстоювання 

людиною своїх визначальних інтересів та потреб, ствердження своєї людської 

гідності [172]. 

На окрему увагу заслуговує аспект проблеми людського потенціалу в 

концепції людиноцентризму. Окрема увага приділена вивченню сучасного 

стану реалізації концепції людиноцентризму на доктринальному рівні[104; 105; 

106]. Так, концепція людиноцентризму у сучасній доктрині адміністративного 

права формулює низку положень, на думку таких дослідників, як Р. Мельник, 

сприятимуть більш повному розкриттю цієї концепції і наближенню до вимог 

сучасності [104].  

З точки зору ефективності державного управління людський потенціал 

досліджується в системі Національної академії державного управління при 

Президентові України. Серед переліку використаних у нашому дослідженні 

наукових праць ті, які охоплюють в основному період з 1998 р. до цього часу. 
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Зокрема, варто акцентувати увагу на тому, що тільки у період з 2005 р. по цей 

час захищено понад 30 докторських і кандидатських дисертацій, які стосуються 

теми нашого дисертаційного дослідження. Серед них, зокрема, докторська 

дисертація І. Письменного «Формування та реалізація синергетичного 

потенціалу публічного управління в умовах суспільних трансформацій» (2013 

р.) [139], дисертації І. Сурай «Формування й розвиток еліти в державному 

управлінні України» (2014 р.)[195] та Н. Калашник «Самоосвіта державних 

службовців в Україні в умовах суспільних змін» (2014 р.) [67], кандидатські 

дисертації М. Сіцінської «Попередження професійної деформації державних 

службовців в Україні: соціально-психологічні аспекти» [189] та Л. Прудиус 

«Управління якістю професійного навчання державних службовців в Україні: 

теоретико-організаційний аспект» (2010 р.) [171], кандидатська дисертація 

Л. Требик «Підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону: 

інформаційно-комунікаційних аспект» (2016 р.) [199]. Також важливе значення 

має наукова доповідь підготовлена у 2015 р. «Інституційне забезпечення 

кадрової політики у публічному управлінні: місія, роль та місце Національної 

академії державного управління при Президентові України» та колективна 

монографія, підготовлена О. Новіковою, О. Амошею, Л. Шаульською та ін. у 

2010 р., а саме: «Управління людським та соціальним розвитком у регіонах 

України») [65]. Морально-етичні проблеми в системі державної служби та 

світоглядні аспекти управління персоналом публічної влади досліджувалися 

науковим колективом під керівництвом С. Серьогіна (публікації 2007-2011 рр.) 

[217]. 

Зокрема, І. Письменний обґрунтував [139, с. 7], що публічне управління 

може існувати як соціально управлінська реальність тільки у формі безперервно 

самовідтворюваного процесу самоорганізації, джерелом якого є взаємодія таких 

тріад: «індивід – громадянин – людина», «колектив – громада – соціум», 

«традиції – інституції – соціальна практика», зокрема ним виокремлено 

взаємопов’язані та взаємозалежні види самоорганізаційного потенціалу 

публічного управління певного порядку: потенціал першого порядку, який 
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формується та реалізується на базі інтелектуально-духовного поля індивіда – 

посадової особи системи публічного управління, другого порядку, що 

відтворюється на полі власне інституційної системи публічного управління, 

третього порядку, який виникає в процесі взаємовідносин системи публічного 

управління та суспільства і реалізується як самоорганізаційний режим.  

У дисертації Н. Калашник «Самоосвіта державних службовців в Україні в 

умовах суспільних змін» [67] запропоновано концепцію підвищення 

результативності професіоналізації кадрів державної служби завдяки науково 

обґрунтованому управлінському впливу на державних службовців з метою 

досягнення високої ефективності їх самоосвіти. Автор, визначає особливості 

самоосвіти державних службовців «як окремої професійної спільноти, 

специфіку самоосвіти в умовах суспільних змін, розроблено структуру 

управління самоосвітою, удосконалено її класифікацію, надано пропозиції 

щодо вдосконалення правового підґрунтя для здійснення самоосвіти 

державними службовцями, визнання її результатів, створення організаційних 

структур з метою ресурсного забезпечення та постійного уточнення 

структурної перебудови засобів здійснення самоосвітньої діяльності відповідно 

до вимог і потреб державної служби» [67, с. 15]. 

Поняття «професійна деформація державних службовців» розглянуто у 

дисертації М. Сіцінської [189]. Професійна деформація трактується як 

сукупність негативних змін соціально-психологічної структури особистості 

державного службовця, які відбуваються під впливом змісту, умов, тривалості 

виконання професійної діяльності та індивідуально-психологічних 

особливостей індивіда та призводять до переоцінки власних можливостей, 

внаслідок чого державним службовцем вчиняються неоптимальні та навіть 

помилкові дії. Досліджено, що професійне «вигоряння» виникає під впливом 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Зокрема, серед зовнішніх факторів 

виокремлено «хронічну напружену психоемоційну діяльність; дестабілізуючу 

організацію діяльності; підвищену відповідальність за виконувані функції й 

операції; несприятливу психологічну атмосферу професійної діяльності 
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державних службовців; психологічно складний контингент, з яким державний 

службовець спілкується». Внутрішніми факторами є «здатність до емоційної 

ригідності; інтенсивна інтеріоризація (сприйняття й переживання) умов 

професійної діяльності; моральні дефекти й дезорієнтація особистості» [189, с. 

17]. Проблеми професійної деформацій державних службовців також 

досліджуються Л. Михайлишин у контексті самоосвіти державних службовців 

[110], зокрема автором визначено чинники, що впливають на формування 

професійних деформацій та охарактеризовано види професійних деформацій 

державних службовців. 

В дисертації Л. Требик «Підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

регіону: інформаційно-комунікаційних аспект» обґрунтовано інформаційно-

комунікаційний аспект підвищення кваліфікації управлінських кадрів, 

висвітленні основні проблеми підвищення кваліфікації управлінських кадрів 

регіону, виокремленні завдання підвищення рівня професійної кваліфікації 

управлінських кадрів регіону, запропоноване авторське визначення 

інформаційно-технологічної компетентності управлінських кадрів [199, с. 3-6].  

Крім того, Л. Пашко наголошує, що «сучасна українська реальність є 

наочним свідченням довготривалих системних потрясінь, причиною яких є 

управлінська криза», і відповідно, головним наслідком цієї ситуації є те, що 

відбулося «порушення зв’язків людини із соціальним світом» [131-134]. Для 

цього деструктивного процесу характерно: «втрата державою керованості 

суспільними справами і процесами; неефективне використання грошей 

платників податків; зниження якості надаваних населенню послуг; посилення 

бюрократизму при ухваленні рішень; зниження довіри з боку споживачів 

державних послуг до органів державної влади; прояви дисфункціональності в 

управлінні тощо» [133, с. 35]. Але, автор наводить і кількісні показники 

ефективності – «за даними експертних оцінок, за останні 10–12 років прямі та 

непрямі суспільні втрати, зумовлені передусім неефективністю системи 

управління в Україні, становлять близько 400 млрд. дол. США» [133, с. 35]. 

Отже, це дійсно зумовлює необхідність активізації людського чинника у сфері 
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державного управління. На думку Л. Пашко, запровадження профілів 

професійної компетентності посад державної служби є захисним бар’єром для 

недопущення непрофесіоналізму на державну службу [134, с. 82].  

В Інституті географії НАН Україні, перш за все, важливим є системне 

суспільно-географічне дослідження трансформації етнічних груп населення, яке 

ґрунтується на працях з теорії соціально-економічної географії Е. Алаєва, М. 

Баранського, М. Пістуна, М. Паламарчука, Б. Родомана, Ю. Саушкіна, О. 

Топчієва, О. Хомри, О. Шаблія [130]. Це також і вивчення людського 

потенціалу та трудових ресурсів з точки зору розробки проблем демографії та 

географії населення М. Фащевського, А. Доценка, В. Джамана, Ф. Заставного, 

С. Ковальова, В. Нудельмана, І. Прибиткової, В. Покшишевського, Ю. 

Пітюренка та інших [143; 66].  

У дослідженні Л. Шабашової «Суспільно-географічні аспекти 

трансформації етнічної структури населення…» [223] представлено теоретико-

методичне обґрунтування і практичне вирішення проблем трансформації 

етнічної структури населення регіону. З точки зору розуміння проблеми 

формування та використання людського потенціалу, ця тема важлива тим, що 

визначено поняття етнотериторіальної системи як «об'єкту суспільно-

географічних досліджень» та розроблено методику сусільно-географічного 

дослідження трансформації етнічної структури населення в поліетнічному 

регіоні, а також проаналізовано суспільно-географічні чинники впливу на 

трансформацію етнічної структури населення. Окремо варто зауважити й на 

науковій темі «Інтегральний потенціал території і пріоритети господарської 

діяльності регіонів України» (керівник - Підгрушний Г. [140], автори – Нагірна 

В. [197], Савчук І. [183]), яка досліджується в Інституті географії НАН України. 

На прикладі районів Київської області та центрів соціально-економічної 

активності Київського Придніпров’я розроблено концептуальні засади 

суспільно-географічного дослідження інтегрального потенціалу території як 

важливого чинника розвитку регіонів та центрів соціально-економічної 

активності країни. Автори виявили вплив інтегрального потенціалу на 
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господарську діяльність в умовах суспільних трансформацій та визначили 

основні напрямки активізації інтегрального потенціалу та його складових в 

контексті завдань регіональної політики держави. Крім того, Інститут 

досліджує теоретико-методологічні засади та регіональні рівні досягнення 

сталого розвитку [103].  

Здійснюється ретроспективний огляд розвитку та взаємодії суспільства і 

природи в межах території сучасної України. Науковці аналізують передумови і 

чинники переходу України до сталого розвитку, зокрема особливості впливу 

глобалізації, соціальну ситуацію та якість життя населення в Україні[130; 165]. 

У цьому зв’язку перше місце займає також питання людського потенціалу – 

сформульовано основні принципи, стратегічні цілі, завдання та етапи переходу 

України до сталого розвитку, а також очікувані результати реалізації Стратегії. 

Обґрунтовано, що одним із головних принципів реалізації стратегії переходу 

України до сталого розвитку є багаторівневість – «розроблення її як єдиної 

системи взаємопов'язаних, одночасних дій та заходів на загальнодержавному, 

регіональному та локальному рівнях» [165]. Виходячи з особливостей ситуації, 

в якій знаходиться країна, як частина світової спільноти, не маючи 

економічного чи політичного лідерства, значної (за світовими масштабами) 

території і надпотужного і збалансованого природно-ресурсного потенціалу, 

особливу увагу було приділено впливу зовнішніх чинників. Цей фактор не 

знаходив раніше належного врахування при розробці перспективних програм 

розвитку країни та при розробці стратегії і тактики їх практичного 

впровадження (автори теми: Лісовський С. [93] та інші). Також наголошується, 

що вивчення етнічних груп населення передбачає тісний зв’язок наукових 

дисциплін, що займаються аналізом питань етнічної структури населення, тому 

окрім праць з етнічної географії в процесі дослідження важливі також праці з 

етнології, етнографії, філософії, соціології, політології. 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 

України також вивчає цілу низку питань щодо людського потенціалу. Відділ 

соціальних проблем ринку праці здійснює дослідження соціальних проблем 
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ринку праці, комплексний аналіз взаємодії ринку праці та ринку освітніх 

послуг, дослідження проблем підвищення конкурентоспроможності робочої 

сили, напрямів удосконалення професійної підготовки та підвищення 

кваліфікації робочої сили, розроблення стратегічних напрямів удосконалення 

політики зайнятості, покращення інфраструктурної підтримки розвитку ринку 

праці, визначення перспектив структурних трансформацій ринку праці, тощо) 

[136]. Інший структурний підрозділ – Відділ досліджень людського розвитку – 

досліджує та розробляє стратегії підвищення якості населення України з 

урахуванням регіональних особливостей, методології та методів оцінки й 

формування соціально-демографічних програм і політичних заходів, 

вдосконалення методики оцінки регіонального людського розвитку, в тому 

числі з метою здійснення динамічних порівнянь, стратегічних напрямів 

забезпечення людського розвитку в умовах нестабільності процесів відтворення 

населення, формування напрямів вирішення гендерних проблем соціально-

демографічного розвитку [15]. Відділ соціально-демографічної статистики – 

займається розробленням сучасних підходів до інтеграції статистичних та 

економічних моделей макро- та мікрорівня з метою встановлення основних 

закономірностей демографічних, соціальних та соціально-економічних 

процесів, розробки та оцінки дієвості соціальної політики; дослідження джерел 

та якості інформації, необхідної для моделювання; розробка методологічних 

підходів до моделювання та моделей актуальних процесів в Україні, 

статистичне оцінювання на регіональному та місцевому рівні актуальних 

соціально-економічних показників і соціально-демографічних показників на 

основі сучасних методів математико-статистичного моделювання, методів 

комплексного використання даних із різних джерел, зокрема даних мікрорівня, 

з метою інформаційного забезпечення прийняття рішень у процесі розробки 

соціальної, соціально-економічної та демографічної політики на основі сучасної 

методології їх моніторингу та оцінки, методологічних основ оцінки якості 

даних з різних джерел, якості джерел інформації, системи показників якості 

даних і методів їх вимірювання, підходів до забезпечення необхідного рівня 
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якості інформаційного забезпечення) [97]. Відділ досліджень рівня життя 

населення здійснює дослідження тенденції формування рівня життя населення; 

трансформації в складових життєвого рівня; доходи населення: рівень та 

структура; джерела формування та напрями використання; диференціація 

населення за доходами: декомпозиція за джерелами доходів та окремими 

соціально-демографічними групами; нерівність за доходами та умовами життя: 

основні складові та прояви; чинники формування; витрати та споживчі 

характеристики домогосподарств: структура витрат; споживання різних 

соціально-демографічних груп та типів сімей; кількісні та якісні показники 

споживання, співвідношення реального та нормативного споживання продуктів 

харчування за основними групами; умови проживання домогосподарств: 

забезпеченість житлом, кількісні та якісні характеристики житла, можливість 

покращення житлових умов для різних категорій населення, доступність послуг 

соціальної сфери для мешканців малих населених пунктів; бідність та соціальне 

відторгнення: монетарні та немонетарні аспекти, профілі та чинники 

формування; система соціального захисту та її вплив на бідність та умови життя 

соціально вразливих груп; поселенські та регіональні аспекти рівня життя 

населення, причини та наслідки диспропорційності в соціально-економічному 

розвитку територій; моделювання та прогнозування рівня життя населення та 

окремих його аспектів [97]. Відділ міграційних досліджень проводить 

комплексний аналіз міграційних тенденцій у сучасній Україні; дослідження 

трудової міграції з України; виявлення впливу міграції на демографічний і 

демоекономічний розвиток; прогнозування міграції населення; дослідження 

етнічного складу населення і чинників його динаміки; оцінка складу населення 

України за міграційними ознаками; дослідження імміграції в Україну та 

інтеграції іммігрантів); відділ досліджень демографічних процесів та 

демографічної політики (моніторинг демографічних процесів: постійний 

моніторинг параметрів і процесів відтворення населення України з метою 

виявлення та оцінки змін та моделювання можливих сценаріїв подальшого 

розвитку [118].  
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Проводиться регулярний аналіз новітніх тенденцій народжуваності, 

одруження, розлучень, їхньої динаміки, структурних особливостей, просторової 

диференціації на основі використання методів когортного аналізу та демо-

статистичного моделювання (побудова таблиць народжуваності й таблиць 

шлюбності); дослідження народжуваності: досліджено еволюцію 

народжуваності в Україні протягом попереднього століття, дослідження сім’ї та 

шлюбу, прогноз сімейного складу населення, комплексне дослідження 

соціально-демографічних характеристик молоді (демографічна складова 

молодіжної політики, 2010 р.): стану здоров’я, рівня освіти, шлюбної та 

репродуктивної поведінки, економічної активності, особливостей міграції (як 

внутрішньої, так і зовнішньої). Інститутом розробляється прогноз чисельності 

та демографічної структури молодіжного контингенту населення України); 

відділ демографічного моделювання та прогнозування (демографічні прогнози 

(оновлюються щорічно) [118].  

У ході формулювання працівниками Інституту науковцями гіпотез 

використовуються як традиційні методи (референтних сукупностей або 

аналогій, експертних оцінок), так і ймовірнісний. Імовірнісний прогноз 

розроблений спільно з фахівцями Віденського інституту демографії (VІD). 

Розроблено прогноз освітньої структури населення з використанням 

мультистатусної моделі, створеної в Міжнародному інституті прикладного 

системного аналізу (ІІАSА, Австрія). Інститут також досліджує резерви 

тривалості життя. На підставі отриманих результатів розроблені пропозиції з 

підвищення ефективності політики у сфері охорони здоров’я. Відділ соціальної 

інфраструктури (забезпечення економічного та фінансового розвитку галузей 

соціальної інфраструктури (освіти, охорони здоров’я, рекреації) у 

трансформаційних умовах України, методологічні питання бюджетування в 

інфраструктурі; використання фінансово-кредитних інструментів для 

задоволення потреби населення в послугах; розвиток міжбюджетних відносин; 

пріоритетні напрями реформування системи освіти та охорони здоров’я; 

прогнозування динаміки соціальних витрат держави і населення; роль 
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інфраструктури у соціалізації суспільства) [191]. Відділ проблем формування 

соціального капіталу (теоретико-методологічні проблеми формування 

соціального капіталу та механізм забезпечення його розвитку дослідження 

процесів відтворення людського капіталу; модернізація соціально-трудових 

відносин: теоретичні та прикладні засади реалізації; розвиток самоорганізації 

населення та місцевої демократії; дослідження проблем розселення), що 

відповідає цілям сталого розвитку [221]. 

Зараз фахівці Інституту демографії констатують, що «за минулий рік 

Україна опустилася на 3 пункти в рейтингу Індексу людського розвитку, 

зайнявши 84 місце з 188 країн. Перше місце зайняла Норвегія. Росія і Казахстан 

«обігнали» Україну в списку» [108]. В ООН порахували, що в 2016 році, в 

порівнянні з попереднім роком, в Україні впав середній національний дохід на 

душу населення. Зате тривалість життя збільшилася на 1 рік і 3 місяці, і майже 

на 3 роки збільшилася тривалість освіти. Університетською освітою охоплені 

2/3 осіб студентського віку. Разом з тим, незважаючи на це, 60% українців 

живуть за межею бідності. Експерти зазначають, що причиною падіння в 

рейтингу ООН є не тільки війна. Згідно з думокю Е. Лібанової, «потрібна 

послідовність влади, щоб зміна Президента, прем'єра, парламенту не означало 

зміну курсу» [108]. Аналізуючи допоповіді Програми розвитку ООН щодо 

стану людського розвитку, підтверджуємо, у цьому контексті думку Е. 

Лібанової, що Україна посідає за рівнем розвитку людського потенціалу не 

вище 84-того місце серед 188 країн. Як зазначає Е. Лібанова, «наш індекс 

людського розвитку (враховуються економічний розвиток, стан довкілля, 

освіта, медицина, гендерна рівність, дотримання прав тощо) наближений до 

таких країн, як Казахстан, Молдова та Росія» [108]. Як свідчать аналітичні дані, 

якими володіє вказаний Інститут, Україна у підсумку на сьогодні має зростання 

лише у сфері освіти. Зокрема, середня очікувана тривалість освіти зросла до 

15,3 року. Якщо аналізувати дані щодо тривалості життя – також, за даними 

міжнародних експертів, у нас на 1,3 року зросла середня тривалість життя. Крім 

того, інші показники також бажають кращого. Зокрема, якщо мова йде про 
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коефіцієнт ВВП, то він знижується, і сьогодні знизився приблизно на 32% 

порівняно з 1990 роком і сьогодні становить 8,189 тисячі доларів США на одну 

особу (1990 року цей показник становив 10,8 тисячі доларів США), що майже 

удвічі менше, ніж цей показник як світове середнє. За межею бідності в Україні 

перебуває 60% населення (коли коштів вистачає лише на харчування або не 

вистачає і на це). Погоджуємося, що з думкою Е. Лібанової про те, що 

«провальний стан економіки та критична соціальна нерівність є сьогодні 

найбільшими загрозами для України» [108]. 

У дисертації М. Огієнка здійснено аналіз стану та структурних тенденцій 

формування та використання людського потенціалу в регіоні, а також проведені 

розрахунки дали можливість визначити, що Одеська та Миколаївська області 

займають приблизно однаково високі позиції за трудовою та демографічною 

компонентами. Поряд з цим визначено слабкі та сильні сторони компонентів 

Херсонської області. Встановлено, що узагальнюючим показником 

демографічного потенціалу населення, що використовується у міжнародних 

порівняннях і виступає важливим індикатором людського розвитку є показник 

середньої очікуваної тривалості життя при народженні. Автором запропоновано 

концептуальні засади розвитку людського потенціалу на основі поєднання 

процесного, системного та проблемно-цільового підходів у єдину систему, що 

дозволяє здійснювати комплексне дослідження його рівня, структури та 

ефективності використання в умовах регіональних соціально-економічних 

систем. М. Огієнком розроблено механізм регіонального моніторингу та 

прогнозування впливу людського потенціалу на досягнення цілей соціально-

економічного розвитку регіону. Це дозволяє визначати наявні й прогнозовані 

«розриви» між фактичними та цільовими показниками і слугує базою для 

обґрунтування відповідних стратегічних програм та поточного управління 

процесами розвитку людського потенціалу у регіоні. Обґрунтовано напрями 

розвитку людського потенціалу через призму модернізації регіональних 

соціально-економічних систем та виокремленні пріоритетних джерел 

інвестування активів людського капіталу, основне з яких – це державні і місцеві 
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бюджети, наступне – це кошти домогосподарств і родин, третє джерело – кошти 

роботодавців [128]. 

У монографії Д. Мельничука викладено результати наукового 

дослідження, присвяченого актуальним проблемам формування та 

продуктивного використання людського капіталу. Значна увага приділяється 

визначенню пріоритетів та конкретизації важелів модернізації сфери соціально-

трудових відносин, системи освіти та професійної підготовки, уточненню курсу 

демографічної, соціальної та економічної політики в Україні [107].  

Досить суттєво, що у фокус уваги науковців мало потрапляє проблема 

дослідження людського потенціалу українців закордоном. З цього питання ми 

звернімося до дослідження «Актуальні питання вітчизняної етнополітики: 

шляхи модернізації, врахування міжнародного досвіду» за редакцією Ю. 

Тищенко (Київ, 2005) [5 ]. Автори: Н. В. Беліцер, С. В. Бугаєв, Я. О. Варивода, 

В. Б. Євтух, Т. А. Кравець, О. Кругляк, О. М. Майборода, В. Р. Нахманович, О. 

М. Нижник, Т. І. Пилипенко, Р. В. Романов, О. М. Семьоркіна, Ю. А. Тищенко, 

Р. А. Чубаров, вперше проаналізували питання бюджетного забезпечення ходу 

реалізації державних програм в етнополітичній сфері. В ньому проаналізовано 

вузлові проблеми українського законодавства в сфері забезпечення прав 

національних меншин та народів і механізми його реалізації. Водночас у ньому 

висвітлено міжнародний досвід у галузі забезпечення прав національних 

меншин і народів Канади та країн ЄС, новітні тенденції в міжнародному 

законодавстві, скеровані на запобігання та протидію дискримінації за ознаками 

етнічного походження і релігійних переконань, шляхи запровадження в життя 

засад міжнаціональної взаємодії та способи поширення й усталення в 

суспільстві принципів толерантності. Також Власюк О. С., Крисаченко В. С., 

Степико М. Т. та ін. у колективній монографії «Український соціум» (К., 2005) 

[215], дослідили феномен українського соціуму, розглянувши політико-правові, 

методологічні та концептуальні підстави аналізу його сутності. Простежено 

історико-генетичні витоки українського соціуму, еволюція його системних рис. 

Виділено сутнісні риси українського соціуму - етнічні, економічні, культурні, 



44 

 

 

духовні, наукові, ресурсні та ін. Проаналізовано особливості державотворення в 

Україні, реформування територіально-адміністративного устрою, формування 

громадянського суспільства. Окрема увага приділена питанню національної 

ідентичності та проблемах її збереження, в тому числі й стосовно української 

діаспори. 

Сьогодні і в нашій країні, і за кордоном, з'являється все більше 

прихильників розуміння економічного розвитку як, насамперед, людського 

розвитку. Йдеться про розширення функцій і можливостей людини, 

нагромадження людського потенціалу та його використання в розширеному 

суспільному відтворенні в інтересах кожного члена суспільства. Центральним 

елементом концепції людського розвитку є розвиток людського потенціалу, від 

ступеня реалізації якого залежить соціально-економічний розвиток країни.  

Узагальнено різні варіанти визначень «людського потенціалу» 

представлено Козарезенко Л. В. «Державне регулювання розвитку людського 

потенціалу в контексті політики підвищення якості життя населення» (2014 р.) 

[77]. Автор наводить погляди низки авторів щодо розуміння змісту поняття 

«людський потенціал». На наше переконання, ці визначення доцільно 

узагальнити у вигляді таблиці – Таблиця 1.1. «Зміст та особливості поняття 

«людський потенціал» у визначеннях сучасних українських науковців». 
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Таблиця 1.1.  

Зміст та особливості поняття «людський потенціал» у визначеннях сучасних 

українських науковців  (Джерело: удосконалено автором на основі [77]). 

 
Автор Зміст поняття Особливості 

Колектив авторів 

на чолі з С. 

Мочерним [37, с. 

216] 

Це надбання нації: «людський 

потенціал розуміють як рівень 

втілених у людині природних 

здібностей, талантів, рівня 

освіти, кваліфікації та їх 

здатності давати дохід» 

Високий рівень розвитку людського 

потенціалу, а не ресурси, технології та 

матеріальні цінності, є головною 

рушійною силою економічного 

зростання. Вплив людського потенціалу 

на процес економічного зростання 

здійснюється через використання 

людських ресурсів (кількості, 

кваліфікації, якості менеджменту, 

вартості робочої сили) та ресурсу знань 

(суми наукової, технічної та іншої 

інформації) 

Л. Алімова  

[6, с. 9] 

Це сукупність основних 

компетенцій, реалізація яких 

підвищує (або знижує) 

продуктивність суспільного 

виробництва. 

Складовими людського потенціалу є 

потенціал здоров'я, освітній потенціал, 

культурний потенціал, інтелектуальний 

потенціал, трудовий потенціал і 

соціальний потенціал 

Р. Доров  

[36, с. 6] 

Це системоутворююча 

характеристика макро-

економічного розвитку, що 

виражає рівень реалізації та 

гуманізації економічного 

життя суспільства, людський 

вимір соціально-економічних 

процесів. 

Розширення можливостей людей щодо 

забезпечення належного рівня життя для 

всіх, рівний доступ до результатів 

ринкового господарювання, що гарантує 

право на вільний розвиток особистості, 

забезпечення особистої та економічної 

безпеки громадян є умовами розвитку 

людського потенціалу. 

І. Щербина [226, 

с. 23] 

Це сукупність показників: 

чисельність населення, його 

гендерна й вікова 

збалансованість, стан здоров'я 

і тривалість життя населення, 

рівень економічної 

активності, освіти, 

професіоналізму та 

кваліфікації, соціокультурні 

характеристики нації. 

Автор пропонує ці характеристики 

об'єднувати в такі компоненти – складові 

людського потенціалу як соціально-

демографічний і соціокультурний 

потенціал 

О. Стефанишин  Це сукупність здібностей 

(наявних чи природних), 

придбаних або втрачених 

внаслідок соціальної та 

духовної деградації, до 

інтелектуальної, творчої, 

розумової економічної, 

культурної діяльності з метою 

індивідуального та 

суспільного розвитку 

Автор виділяє кількісні та якісні ознаки 

людського потенціалу. Якісними він 

вважає здоров'я, інтелектуальну, 

екологічну, культурну, творчу, освітню, 

інформаційну складові, мобільність, 

політичну діяльність. Кількісними, на 

думку автора, є такі компоненти, як 

біологічний, демографічний, 

економічний потенціал, використання 

часу, громадський порядок і безпека 
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Л. Семів [148, с. 

58–60] 

Це здібності людини, що не 

залежать від рівня їх 

використання в 

матеріальному або 

нематеріальному виробництві  

Людський потенціал не є людськими 

ресурсами, тому автор вважає 

помилковим ототожнення людських 

ресурсів з людським потенціалом, 

оскільки людський потенціал – це 

можливості, надані людськими 

ресурсами, які можуть бути використані 

або не використовуватися для досягнення 

певної мети. 

В. Порохня Це можливий рівень 

досягнення економікою 

країни бажаних темпів 

економічного зростання з 

використанням наявного 

людського та 

інтелектуального капіталу. 

Мірою обсягу людського потенціалу є 

потенційна можливість економіки 

задовольняти бажані темпи економічного 

зростання, що задається вектором 

середньорічних темпів зростання 

сукупного випуску продукції галузей 

національної економіки. Обсяг 

людського потенціалу держави не є 

постійною величиною і залежить від 

обраної стратегії економічного 

зростання, як стверджує автор 

С. Солодовніков 

[222, с. 133] 

Це людський капітал та 

соціальний капітал 

Найбільш повно його оцінити на рівні 

суспільства і окремого індивіда можна 

через, по-перше, розгляд коефіцієнтів і 

кривої Лоренца, по-друге, через ступінь 

державного (насамперед, податкового) 

регулювання господарської діяльності і, 

по-третє, через виробничий ефект від 

даної форми капіталу 

В. Никифоренко 

[125, с. 64] 

Це людський ресурс, що 

капіталізується 

Основою розвитку людських ресурсів є 

знання та їх інформаційне забезпечення. 

Саме знання значною мірою збільшують 

додану вартість створеного валового 

внутрішнього продукту й національного 

багатства в цілому 

Н. Синицька 

[188, с. 176] 

Це сукупність людського 

капіталу та соціально-

економічних умов його 

формування, розвитку і 

використання 

Враховує не тільки економічний аспект 

внеску у розвиток людини, а й 

характеристику соціального середовища, 

яке формує особистість, систему 

цінностей людини, структуру інтересів і 

якість життя населення, що 

характеризується рівнем охорони 

здоров'я, станом системи освіти, рівнем 

зайнятості, добробуту населення, станом 

економічної безпеки, дотриманням прав 

людини 

М. 

Абдусаламова 

[1] 

Це результат епохи 

становлення інформаційного 

та інтелектуального 

суспільства, заснованого на 

інформаційно й 

інтелектуально-містких 

технологіях, коли в якості 

Поняття людського потенціалу 

ґрунтується на двох базових поняттях, а 

саме «людський капітал» і «якість 

життя». У процесі оцінювання людського 

потенціалу автор вважає важливими як 

економічні аспекти капіталовкладень в 

людину, так і характеристику 
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основного ресурсу розвитку 

починає виступати людський 

капітал, а визначальним 

фактором виробництва стають 

знання 

соціального середовища, що формує 

особистість даної людини, систему її 

цінностей 

Л. Михайлова 

[111, с. 40–41] 

ЛП залежить від здоров'я, 

здатності робочої сили 

задовольняти необхідні 

потреби, рівня працездатності 

людини 

Першим важливим фактором розвитку 

людського потенціалу, на думку автора, є 

зміцнення здоров'я та ведення здорового 

способу життя. Другим чинником 

розвитку потенціалу людини автор 

вважає рівень знань як окремої 

особистості, так і населення в цілому, що 

формує якість і величину людського 

потенціалу. Третім фактором розвитку 

людського потенціалу автор вважає 

добробут населення у вираженні через 

ВВП на особу 

Колектив авторів 

на чолі з А. 

Генісаретським 

[16, с. 6] 

Це людські ресурси, 

людський капітал, життєвий 

потенціал і особистісний 

потенціал 

Ґрунтується на двох інших базових 

поняттях – людські ресурси як втілення 

людського капіталу і рівень життя як 

відображення його якості 

О. Мазіна [99] Це людський капітал  Збереження та зростання людського 

капіталу країни вирішується через 

створення сприятливих умов, у яких 

живе, розвивається навчається і працює її 

населення. 

Колектив авторів 

на чолі з І. 

Фроловим [2, с. 

70] 

ЛП є однією з оцінних і 

прогнозних характеристик 

суспільства або країни, 

інструментом вимірювання її 

соціально-економічного 

становища 

Для реалізації потенціалу потрібні умови, 

які можуть бути як сприятливими, так і 

несприятливими. Серед низки умов, 

перш за все, виділяються фінансові 

ресурси, що дозволяють людині 

ефективно діяти в суспільстві. Якщо 

фінансових ресурсів не вистачає, 

людський потенціал не видозмінюється, 

не зменшується, але повною мірою 

реалізуватися не може, що відразу 

позначається на рівні розвитку країни 

загалом 

І. Соболєва [81, 

с. 12–13] 

Це накопичений населенням 

запас фізичного і морального 

здоров'я, загальнокультурної 

та професійної компетенції, 

творчої, підприємницької та 

громадянської активності, що 

реалізується в різних сферах 

діяльності, а також у рівні та 

структурі потреб 

Сфера реалізації людського потенціалу 

включає крім різних видів діяльності, 

пов'язаних із працею і міжособистісними 

відносинами, також сферу споживання. В 

економічній науці людський потенціал 

підлягає аналізу не в усьому різноманітті 

його характеристик, а лише тією мірою, 

якою його розвиток і реалізація 

визначають соціальну та економічну 

ефективність виробничих процесів у 

країні. 

 



48 

 

 

Як наголошує Д. Козенков, в економіці «потенціал» досить часто 

трактують як «можливість і готовність суб'єктів ринку спеціалізуватися на тих 

видах діяльності та виробництві, для яких у кожен момент часу є абсолютні або 

порівняльні переваги» [81, с. 50]. Трактування категорії «потенціал», яке 

наведено Б. Гаврилишиним, схоже з тим, яке визначає «потенціал» як наявні у 

суб'єкта економіки ресурси, їх оптимальна структура і менеджмент, що 

дозволяють раціонально використовувати їх для досягнення поставленої мети 

[38, с. 13]. Отже, вказані автори зауважують на ефективності використання 

наявних економічних ресурсів для досягнення поставленої мети. 

Також у цьому контексті привертає увагу дослідження С. Сахаровського, 

який у статті «Інституційні фактори формування та використання людського 

потенціалу» [185] уточнює співвідношення змістів понять «людський капітал», 

«людський потенціал», «трудові ресурси», «трудовий потенціал».  

Поняття «людський потенціал» автором трактується як найбільш 

змістовне поняття з розширеними просторово-часовими характеристиками і 

містить в собі крім реалізованих ще й приховані можливості і якості. Це 

демонструє порівняльна характеристика цих понять, здійснена автором та 

представлена у відповідній Таблиці 1.2.  

Також нам корисна представлена тут еволюція поглядів економічних 

шкіл на роль «людського фактору» в соціально-економічному розвитку 

суспільства. Також автором показано, що механізм впливу кожної групи 

факторів на процеси формування, накопичення та використання людського 

потенціалу мають свої особливості, запропонована методика і проведено 

попередній аналіз впливу кожної групи факторів на формування і реалізацію 

людського потенціалу. Ця методика буде застосована для дослідження 

механізмів ефективності використання людського потенціалу в системі 

державного управління в Україні (Розділ ІІ… цього дослідження). 
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Рис. 1.1. Співвідношення категорій «ТР» - «трудові ресурси», «ТП» - 

«трудовий потенціал», «ЛК» - «людський капітал», «ЛП» - «людський 

потенціал» (Джерело: [185] наведено в оригіналі) 

 

Я показано на Рис. 1.1., окремі елементи трудового ресурсу не входять до 

області людського капіталу, тому що не повною мірою реалізуються через 

підвищення доходу. Людський потенціал пов'язаний не тільки зі здатністю 

людини до праці, тому людський потенціал ширше, ніж трудовий потенціал. 

Трудовий потенціал ширше ніж трудові ресурси за рахунок розширення 

просторово-часових характеристик, а також ширше, ніж людський капітал, 

тому що деякі з його особливостей та аспектів не реалізуються через 

підвищення доходів. В окремих випадках людський капітал може включати 

елементи, які не входять в трудові ресурси та трудовий потенціал, але 

вимагають внесків в людину і приносять їй дохід. Більш детально ці 

особливості розкрито та пояснено нами в Таблиці 1.2. 

В окремих випадках ЛК 

може включати елементи, 

які не входять в ТР та в 

ТП, але потребує вкладу в 

людину та приносить їй 

дохід 

ТП ширше за ТР за 

рахунок розширення 

просторово-часових 

характеристик, а аткож 

ширше, ніж ЛП, оскільки 

окремі з його аспектів не 

реалізуються як доходи 

Окремі елементи 

ТР не входять до 

сфери ЛК, оскільки 

не повною мірою 

реалізуються через 

підвищення доходу 

ЛП пов'язаний не 

тільки з здатністю 

людини до праці, 

тому ЛП ширше, 

ніж ТП 
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Таблиця 1.2.  

Співвідношення понять «трудові ресурси», «трудовий потенціал»,  

«людський капітал» і «людський потенціал» (Джерело: [185]) 

 

Людський потенціал 

Людський капітал  

Трудовий потенціал  

Трудові ресурси  

Наводяться  

якісні та кількісні 

характеристики.  

У їх розумінні 

«тут і зараз». 

Тобто, це частина 

населення, яка  

має необхідні 

фізичні та  

інтелектуальні 

здібності та 

розвиток, це й 

знання,  

компетенції для 

роботи якомусь 

певному 

напрямку чи 

сфері 

виробництва 

матеріальних 

благ та/або  

послуг. Крім 

того, також 

включає такі 

компоненти, як: 

здоров'я; вміння 

працювати в 

колективі; 

творчий 

потенціал; 

активність; 

організованість; 

освіта; 

професіоналізм; 

має ресурси 

робочого часу 

Просторово-часові 

характеристики 

стають більш 

широкими 

 

Відображається 

минуле, тобто, є 

сумою властивостей, 

накопичених 

системою в процесі її 

становлення і 

обумовлює її здатність 

до функціонування і 

розвитку.  Це 

характеристика з 

точки зору 

практичного 

застосування і 

використання наявних 

здібностей. А також, 

він орієнтований на 

розвиток (тобто, у 

майбутнє): це означає, 

що у процесі трудової 

діяльності працівник 

не тільки реалізує свої 

вже наявні здібності, 

але і набуває нових. 

Отже, ТП представляє 

єдність стійкого і 

мінливого станів, він 

містить у собі як 

«потенційні» елементи 

майбутнього розвитку, 

що є дуже важливим з 

точки зору 

можливостей його 

використання 

Виокремлено, перш за 

все, фінансові 

характеристики: це 

такі, як «інвестиції - 

дохід», але до уваги 

беруться лише ті, які 

реалізовані через дохід 

внески. 

Отже, основна увага 

звертається на 

інвестиції в людський 

капітал та оцінку 

їхньої ефективності. 

Люди розвивають свій 

творчий хист, таким 

чином, накопичують 

людський капітал, 

шляхом інвестицій в 

самих себе. Отже, це 

призводить до 

зростання їхніх 

доходів. ЛК – це не 

вроджені, а накопичені 

здатності, навички 

людини. Отже, людина 

не може народитися з 

уже готовим людським 

капіталом. Його 

необхідно створити в 

процесі 

життєдіяльності. А 

вроджені властивості 

можуть виступати 

лише як фактор, який 

сприяє вдалому 

формуванню 

людського капіталу 

Це трактування 

людського потенціалу 

суттєво розширюється 

за рахунок включення 

прихованих 

можливостей і 

якостей, не завжди 

реалізованих в даний 

момент часу в даних 

умовах через. Зокрема, 

й через підвищення 

доходів, але вони  

виявляються в більш 

високій організації та 

якості життя іншими 

способами 

Таким чином, людина, 

яка володіє великим 

накопиченим ЛП, не 

обов'язково буде мати 

більший дохід, але він 

буде мати більш якісне 

середовище життя, 

коло спілкування, 

творче дозвілля, для 

неї будуть доступні 

більш тонкі і більш 

глибокі задоволення 

творчої діяльності, 

більш цікава робота-

зайнятість, яка 

приносить 

задоволення і багато 

інших сфер. Отже, як 

правило, така людина 

буде мати більш 

високу якість життя і 

задоволеність її 

різними аспектами 
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Розглянемо також ще один варіант трактування, представлений у статті 

Ф. Сафініна «Трудовий потенціал інноваційної економіки: постановка 

проблеми» (2013 р.) [184], де також аналізується сутність людського капіталу, 

трудового потенціалу, та розглядається їх співвідношення. Автором зроблено 

висновок про те, що «трудовий потенціал є вирішальним фактором досягнення 

стратегічних цілей суспільства, формування інноваційної складової економіки» 

[184, с. 25]. Можна погодитися, що однією з головних перешкод інноваційного 

розвитку економіки є неадекватність існуючої інституційної структури 

можливостям розвитку, наявність розриву між наявним людським капіталом і 

ефективністю реалізації трудового потенціалу. 

У той же час вважаємо, що наведені визначення дослідників слід 

доповнити тим, що «трудовий потенціал» – це ресурсна категорія. Адже він 

включає в себе не тільки працездатних громадян, як одну з ключових підсистем 

людського потенціалу. Трудовий потенціал стає вирішальним фактором 

розвитку економіки лише тоді, коли відбувається його з'єднання з засобами, 

предметами праці, які можуть бути використані для вирішення певної задачі 

або досягнення поставленої мети. У даній статті ми будемо оперувати терміном 

«трудовий потенціал», виходячи з вищевикладеного його розуміння. 

Людський капітал, оцінений в натуральному виразі, зазвичай, називають 

трудовим потенціалом. Наприклад, «трудовий потенціал окремого регіону 

характеризується сукупною здатністю його трудових ресурсів до виробництва 

максимально можливого в даних економічних і соціальних умовах обсягу 

продуктів і послуг, необхідних для задоволення потреб і забезпечення 

поступального розвитку економіки» [59]. Дане визначення орієнтує нас на 

статистичний облік як чисельності трудових ресурсів, так і якісного складу 

трудового потенціалу, ефективності його використання. Ми бачимо у такому 

підході чітке відмежування трудового потенціалу як соціально-економічної 

категорії від його носія - трудових ресурсів. Дійсно, при оцінці трудового 

потенціалу необхідна характеристика його кількісної та якісної сторін. Для 

характеристики трудового потенціалу з кількісної сторони використовуються 
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такі показники, зокрема, як «чисельність промислово-виробничого персоналу і 

персоналу непромислових підрозділів», «кількість робочого часу, який можна 

відпрацювати при нормальному рівні інтенсивної праці» та інші. А ось якісна 

характеристика трудового потенціалу спрямована на оцінку «фізичного і 

психологічного потенціалу працівників підприємства» (здатність і схильність 

до праці - стан здоров'я, фізичний розвиток, витривалість і т.п.), «обсягу 

загальних і спеціальних знань, трудових навичок і умінь, що обумовлюють 

здатність до праці певної якості» (освітній і кваліфікаційний рівні, 

фундаментальність підготовки і т.п.), «якості» членів колективу як суб'єктів 

господарської діяльності» (відповідальність, свідома зрілість, інтерес, 

причетність до економічної діяльності підприємства тощо).  

За такою аналогією досить цікавий результат можна отримувати при 

оцінці трудового (кадрового) потенціалу системи державного управління. 

Зокрема, Л. Требик зазначає, що «сучасна система підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів регіону являє собою комплекс, розвиток якого 

відбувається в умовах постійного зростання рівня наукоємності інформаційної 

інфраструктури» [199]. На думку вказаного автора, управління нею та 

відповідне забезпечення її ефективного функціонування, як аргументує автор, 

висуває до кадрів управління регіонального рівня підвищені вимоги до 

оволодіння сучасними методами управління на основі використання 

інформаційно-комунікаційних технологій з метою ефективного вирішення 

управлінських завдань [199, с. 5-7].  

Підтримуємо думку, що на формування трудового потенціалу індивіда 

впливає базовий потенціал особистості загалом. Мова йде про рівень освіти, 

про виховання, який людина має стан здоров'я, який життєвий досвід людини, 

та які вона має навички.  

Отже, загалом, у згаданих працях робиться спроба представити трудовий 

потенціал як узагальнюючу характеристику сукупних здібностей до праці, що 

визначають потенційні можливості як індивіда, так і колективу працівників 

організації. Такими можливостями називається: кваліфікаційна, що припускає 
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певний рівень освіти, сукупність знань, навичок, інтелект, прояв творчих 

здібностей, професіоналізм працівника, здатності до інновацій; особистісна 

складова, що включає дисциплінованість, активність, вмотивованість 

працівника, моральність, ціннісні орієнтації, комунікабельність, конфліктність, 

схильність до лідерства, соціальну зрілість і інші якості; соціально-

демографічна, що включає такі параметри, як стать, вік, сімейний стан, 

загальний стаж роботи або стаж за даною професією чи спеціальністю; 

психофізіологічна, що відображає стан здоров'я, працездатність, тип нервової 

системи і ін. Разом з тим, важливо, що відзначається, що трудовий потенціал не 

є статичним показником, він змінюється в залежності від розвитку здібностей, 

навичок, появи нових знань, зміцнення здоров'я і т.д.  

У вказаному контексті оцінка трудового потенціалу є доволі 

проблематичною. На практиці використовуються різні методи вимірювання 

трудового потенціалу працівника, колективу, однак до них також немає 

однозначного підходу. Відзначимо лише, що кількісної (бальної) оцінки 

потенціалу конкретного працівника піддаються такі чинники, як рівень освіти, 

вік, стаж, стан здоров'я. Дані фактори можна оцінити за певною шкалою, 

зустрічаються 7 - 10-бальні шкали. Одним з можливих прикладів взаємозв'язку 

складових трудового потенціалу є коефіцієнт «професійної перспективності» [6, 

с. 470], що відображає взаємозв'язок і взаємовплив таких важливих параметрів, 

як оцінка рівня освіти (приймається диференційовано, наприклад: 1 - для осіб з 

вищою освітою, 0,75 - для осіб з середньо-спеціальних і незакінченою вищою 

освітою; 0,6 - для осіб із середнім освітою; 0,15 - для осіб, які мають 

незакінчену середню освіту), стаж роботи за фахом, вік. Причому, з точки зору 

взаємовпливу, показники стажу і віку діляться на значення «4» і «18» 

відповідно, так як за рекомендаціями НДІ праці вважається, що стаж в 4 рази 

менше впливає на показники роботи, а вік в 18 разів менше, ніж рівень освіти. 

При цьому верхня межа вікових значень обмежується: для чоловіків - 55 років, 

для жінок - 50 років. На підставі вищевикладеного ми пропонуємо наступне. З 

метою обліку психофізіологічної складової взяти за основу даний коефіцієнт 
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перспективності і пов'язати його основні компоненти з фактором «стан 

здоров'я» працівника, провести апробацію можливих шкал визначення 

«коефіцієнтів» здоров'я і пов'язати з вищеописаними компонентами на 

підприємствах, де вже існують різні підходи до оцінки персоналу. За 

результатами апробації (пілотного проекту) прийняти рішення про кількісну 

міру впливу цієї важливої психофізіологічної складової. З цієї точки зору, 

повертаючись до співвідношення понять «кадровий» і «трудовий потенціал», 

слід зазначити, що в літературі немає чіткого визначення позицій дослідників. 

Ці поняття можна прийняти як рівнозначні. 

У наукових дослідженнях також зустрічаються порівняння понять 

«людський потенціал», «трудовий потенціал», «людський капітал» стосовно 

виробничої діяльності підприємства [6]. Для нашого дослідження у цьому 

зв’язку є корисним висновки авторів Абдалхусейна А. А., та Санталової М. С., 

які зазначають, що для того, щоб потенціал трансформувався в ефективний 

капітал, необхідно його аналізувати і мотивувати з метою розвитку. Наприклад, 

слід створювати такі умови праці, щоб людина була зацікавлена в підвищенні 

продуктивності (ефективності) праці. У сучасній економіці працюють соціальні 

стандарти якості життя населення, частина яких можна застосувати до оцінки 

людського потенціалу підприємства і стимулу його переходу в людський 

капітал: безпека праці працівника (питома вага зайнятих у шкідливих умовах 

праці, в%); травматизм на виробництві (динаміка в%); професійна 

захворюваність (динаміка,%); витрати підприємства на охорону праці 

(динаміка, в%) [6]. 

Можна сказати, що сьогодні виникла об'єктивна потреба всебічного 

дослідження людського потенціалу і понять, які характеризують 

постіндустріальну стадію розвитку, у виробленні чітких визначень, 

систематизації існуючих теоретичних напрацювань. 

Перш за все, звертає на себе увагу досить широке тлумачення змісту 

поняття «людський капітал», яке, зокрема, використовують В. Бєлкін та Н. 

Бєлкіна [7]. У цих авторів показано, як в нього включають витрати на 
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народження і виховання дитини в сім'ї, навчання в школі, коледжах, 

університетах, у фірмах, здоров'я, міграцію і пошук інформації про вакансії й 

інше. Такі широкі за змістом поняття є продуктом описового, а не аналітичного 

підходу до людського капіталу. Отже, тут ми спостерігаємо недолік 

методологічного підходу до цього складного явища. На нашу думку, перш за 

все, необхідно дати наукове визначення самого поняття «людський капітал», 

виходячи з класичного розуміння капіталу. 

Аналіз численних визначень людського капіталу показує, що в кінцевому 

підсумку все зводиться до здатності людини працювати. Зазвичай до складу 

людського капіталу вводять знання, вміння, вроджені здібності, досвід, творчий 

потенціал, здоров'я. Але все це разом і визначає здатність людини до праці. Цю 

здатність К. Маркс називав робочою силою людини, даючи вичерпне, наукове 

визначення цієї творчої сили людини, як сукупність фізичних і духовних 

здібностей, якими володіє організм, жива особистість людини, і які пускаються 

їм в хід кожного разу, коли вона виробляє будь-які споживчі вартості.  

Таким чином, у переважної більшості зарубіжних і вітчизняних 

дослідників людського капіталу фактично мова йде про робочу силу людини. 

Як зазначають згадані раніше дослідники В. Бєлкін та Н. Бєлкіна, «у цьому 

відношенні економічна наука не зробила ні кроку вперед у порівнянні з К. 

Марксом, новизна полягає лише в тому, що замість чіткого, узагальненого 

поняття «робоча сила людини» пропонується її окремі властивості, фактори..» 

[7].  

У теорії людського капіталу головним є положення проте, що людина має 

здатність приносити дохід. Але, як зазначають В. Бєлкін та Н. Бєлкіна, ще А. 

Сміт, Д. Рікардо, К. Маркс «давно довели, що джерелом багатства народів є 

трудова діяльність людини. Найбільш повно показав це К. Маркс. Саме в 

здатності до праці він бачив джерело доходу і для власника робочої сили, і для 

власника капіталу» [7]. Багато дослідників також вважають, що людський 

капітал це ніщо інше як здатність до праці, здатність виробляти товари і 

послуги. Виходячи з викладеного, можна таким чином визначити поняття 
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«людський капітал». Людський капітал – це робоча сила людини, що 

розглядається як джерело доходу. По суті ми вважаємо, що робоча сила – це 

трудовий потенціал людини. Далеко не всі здібності людини використовуються 

в процесі праці, тому неправомірно відносити їх до робочої сили, трудового 

потенціалу, людського капіталу. Трудовий потенціал як складова частина 

входить в структуру більш складного поняття – це «особистісний потенціал 

людини». Погоджуємося із зауваженням, що «природа людини двоїста – 

людина як істота природна (біологічна), як суспільна (соціальна)» [7], тож ця 

двоїстість накладає відбиток на всі сторони життєдіяльності людини, що ми й 

спостерігаємо упродовж життя.  

У своєму дослідженні людського потенціалу, А. Замараєв запитує, «яка ж 

специфіка людського потенціалу?» [56]. На думку автора, цей «феномен 

людського потенціалу» має таку специфіку, як системність, екстравертивність 

та приховані властивості, а також властивості перспективи розвитку. 

Проаналізуємо, що означають такі авторські твердження. Згідно з твердженням 

А. Замараєва, системність означає те, що «людський потенціал має властивості, 

які не вичерпуються сумою переліку якостей людей». Екстравертивність 

означає, що «для формування та реалізації людського потенціалу визначальне 

значення, як правило, мають «зовнішні» по відношенню до нього умови і 

чинники, характер середовища його існування». І, нарешті, наявність 

прихованих властивостей, які, «при зміні певних умов можуть проявитися». 

Але, крім тог, «властивості людського потенціалу обумовлюють можливості 

людського розвитку, як на найближчу перспективу, так і в більш віддаленому 

майбутньому» [56]. Погоджуємося з цими твердженнями автора, адже ці 

положення підтверджуються сучасними зарубіжними дослідженням природи 

людського потенціалу (А. Сен, М. уль-Хак й інші). Тема «людського 

потенціалу» знайшла відображення в концепції «людського розвитку» (Humаn 

Dеvеloрmеnt) [245]. Вона набула широкого визнання, в тому числі завдяки 

теоретичним розробкам індійського вченого, лауреата Нобелівської премії з 

економіки (1998) А. Сена. У своїх дослідженнях А. Сен використовував підхід 
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«з точки зору можливостей» (сараbіlіty аррroасh) і обґрунтував положення про 

те, що процес розвитку – це не зростання тільки матеріального або 

економічного добробуту, а розширення можливостей людини, яке передбачає 

«велику свободу вибору, щоб кожен міг вибирати з великого числа варіантів ту 

мету і той спосіб життя, які він вважає переважними» [186, с. 235]. Дохід, згідно 

з концепцією людського розвитку - це тільки один з виборів, яким би хотів 

володіти людина, і, незважаючи на всю його значущість, він не визначає всю 

складність і різноманіття людського життя. Як досліджено А. Замараєвим [51; 

54] та інші [96-100], згідно з висновками А. Сена [186], економічне зростання 

може сприяти людському розвитку тоді, коли він забезпечує не тільки 

підвищення доходу на душу населення, але і дозволяє мати достатній рівень 

державних витрат, які інвестуються в соціальну сферу, а також 

супроводжується справедливим розподілом ресурсів в економіці. 

Погоджуємося з цими висновками [24-28]. 

Концептуальні розробки А. Сена[186] отримали продовження у щорічних 

доповідях міжнародної організації «Програма розвитку ООН» (ПРООН)[119] 

«Звіт про розвиток людства», перший з яких був підготовлений у 1990-му році  

певною командою експертів. Керівником цієї групи був економіст з Пакистану -  

Махбуб уль-Хак. Аналізуючи дану програму та вказаний документ, бачимо, що 

дана концепція людського розвитку ставить в основу необхідність пошуку 

балансу – «економічна ефективність» - «соціальна справедливість».  

Мова йде про те, що політика держави орієнтується на зростання, 

першочергово – економічне, а також, адміністративну ефективність. Отже, в 

такому випадку, не завжди враховується важливі для життя потреби, зокрема, 

тієї частини суспільства, яка нездатна самостійно вирішити проблему. Яка 

нездатна самостійно задовільнити свої потреби. Отже, може відбутися так, що 

перекладення відповідальності за задоволення потреб членів суспільства на 

державу здатне породжувати утриманські настрої. Розвивається патерналізм. 

Це, у результаті неминуче знижує індивідуальну економічну активність.  
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У цьому разі пропонується виходити з того, що держава забезпечує не 

стільки рівність споживання, скільки рівність можливостей. Ці можливості 

розглядаються у сфері освіти, охорони здоров'я, безпеки, політичних і 

громадянських прав. 

Детально розроблена експертами Програми розвитку ООН вказана 

концепція розвитку людського потенціалу отримала визнання під кінець XX-го 

століття. Її основний зміст полягає у тому, що вона в основі суспільного 

прогресу розглядає економічне зростання як засіб, а не як кінцеву мету 

розвитку людського потенціалу. Ця концепція з урахуванням комплексного 

підходу зазначає, що основними показниками слід вважати не тільки ВВП, але і 

параметри, які характеризують здоров'я та освіту. Фахівці ПРООН розробили 

інтегральний показник для визначення досягнень у сфері базового розвитку 

людини. Індекс людського розвитку (ІЛР), який до 2013 року визначався як 

«Індекс розвитку людського потенціалу» (ІРЛП, англ. Humаn Dеvеloрmеnt 

Іndеx, HDІ) [245].  

Аналіз даної методології показує, що це інтегральний показник, який  

розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня 

життя, грамотності, освіченості і довголіття. Це основні характеристики 

людського потенціалу досліджуваної території. Він є стандартним 

інструментом при загальному порівнянні рівня життя різних країн і регіонів. 

Даний Індекс публікується в рамках програми розвитку ООН в звітах про 

розвиток людського потенціалу. Він розраховується на основі трьох показників: 

довголіття, вимірюваного при народженні як тривалість майбутнього життя; 

досягнутого рівня освіти, що визначається як сукупний індекс грамотності 

дорослого населення; рівня життя, оцінюваного на базі реального ВВП на душу 

населення паритет купівельної спроможності у доларах США. За останні 10 

років серед країн світу індекси розвитку людського потенціалу в переважній 

більшості держав поліпшилися (з показника 0.639 до 0.694), а 40 країн світу 

суттєво просунулися в даному рейтингу. Найкращу динаміку розвитку 

продемонструвала Лівія, піднявшись на 23 сходинки у рейтингу з 87 на 64 
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місце, таким чином ставши першою країною африканського континенту яка 

випередила Україну, всього за 1 рік вийшовши з кризи 2011 року, та 

підвищивши свій індекс з 0.725 до 0.769 (2-ій показник в історії), а найгірша 

динаміка за досліджуваним індексом належить Португалії -3 позиції, як 

закріпилася на 43 місці. Щодо України, то незважаючи на відносний ріст 

індексів у 2009-1012 роках, динаміка на даний час у цьому рейтингу навпаки 

погіршилася. У 2010 році Україна посідала 69-ту позицію, у 2011 – 76-та з 

показником 0.737, в 2012-му - 78-ма. За даними 2014 року Україна займала 83 

місце. За даними 2019 року Україна займає Попри те, що європейські аналітики 

оцінили Україну як «країну із високим рівнем людського розвитку», 

український показник - найнижчий з-поміж європейських держав [245]. 

Концептуальна схема людського розвитку, пропонована «Програмою 

розвитку ООН», будується на таких основних принципах, як продуктивність 

праці (люди повинні мати можливість підвищувати продуктивність своєї 

діяльності та брати участь у процесі формування доходу, тому економічне 

зростання, динаміка зайнятості та оплати праці є складовими моделей 

людського розвитку), рівність можливостей (ліквідація бар'єрів, пов'язаних з 

расою, статтю, місцем проживання, рівнем добробуту, які перешкоджають 

участі в політичному, соціальному та економічному житті), стійкість розвитку 

(відсутність фінансових, соціальних, демографічних, екологічних боргів, за 

якими доведеться платити майбутнім поколінням, забезпечення справедливого 

розподілу можливостей розвитку між поколіннями), розширення можливостей 

(сприяння самостійності, підвищення відповідальності людей за свою долю, 

активну участь населення в процесах прийняття рішень та підвищення ролі 

громадянського суспільства), громадські благополуччя (необхідність в 

соціально відповідальних формах розвитку вільних ринкових відносин, 

наявність почуття соціальної згуртованості) [119]. Тому, важливим аспектом є 

вироблення критеріїв оцінки людського потенціалу.  

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП, Humаn Dеvеloрmеnt 

Іndеx)[245] використовується «Програмою розвитку ООН» для зіставлення 
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рівня розвитку різних країн. ІРЛП розраховується, виходячи з економічних 

(ВВП на душу населення за паритетною купівельною спроможністю), 

соціальних (рівень грамотності дорослого населення країни і сукупна частка 

учнів, О (освіта)), демографічних показників (середня тривалість майбутнього 

життя при народженні, Ж): ІРЛП = 1/3 (Ж + О + ВВП на душу). Тож, три 

складові цього індексу можна трактувати як ресурси людського розвитку, - чим 

вище значення цих складових, тим більше можливості для реалізації потенціалу 

людини. При цьому дефіцит кожного виду ресурсів істотно обмежує - якщо не 

робить взагалі неможливим - розвиток людини. Але, як показав А. Замараєв, 

вже зараз окремі дослідники вважають цей перелік ресурсів недостатнім і 

пропонують використовувати більш розгорнуту сукупність характеристик 

людського потенціалу (В.М. Петров, Н.М. Рімашевський, Б.Г. Юдін, А. 

Баришева, Б. Корнійчук і ін.) [54; 267]. 

Наприклад, у рейтингу країн світу за якістю життя «Thе World's Bеst 

Сountrіеs» [266], який включає ряд показників, що відображають у тому числі 

рівень розвитку людського потенціалу (освіти, охорон здоров'я, рівень доходу), 

Країна в такому рейтингу отримує відповідне місце, згідно з результатами 

аналізу стану освіти в країні (це відповідно - 2 показники), охорони здоров'я (1 

показник), семи показників, що характеризують «якість життя», економічної 

ситуації в країні (7 показників) та політичної ситуації (3 показники). Цей 

рейтинг має форму інформаційного онлайн-графіка, який визначається 

вказаними критеріями. Аналіз даного інструменту здійснений українською 

дослідницею Л. Козарезенко[77].  

Індекс якості життя «Thе Quаlіty of Lіfе Іndеx» [263] є комбінованим 

показником, який вимірює досягнення країн світу та окремих регіонів з точки 

зору їх здатності забезпечити своїм жителям благополучне життя. Його 

розраховують за методикою британського дослідницького центру «Thе 

Есonomіst Іntеllіgеnсе Unіt», заснованою на комбінації статистичних даних і 

результатів опитувань громадської думки. Індекс якості життя вимірює 

результати суб'єктивної задоволеності життям громадян різних країн світу у 
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співвідношенні їх з об'єктивними показниками соціально-економічного 

благополуччя жителів країн, що взяли участь у дослідженні. Індекс складається 

на основі статистичного аналізу дев'яти ключових показників, що відображають 

різні аспекти якості життя населення (охорону здоров'я, інститут сім'ї, 

активність громадян, рівень політичної стабільності і безпеки, клімат і 

географічне положення країни, стан ринку праці, політичну свободу в країні, 

гендерну рівність). За кожною групою показників експертами виставляється 

оцінка в балах – від 1 до 10 (з використанням тисячних часток). Чим більше 

балів, тим вище оцінюється країна за кожним із критеріїв. Україна посідає тут 

біля 100-го місця щороку. Те ж саме спостерігаємо і у Всесвітньому індексі 

щастя – Thе Hаррy Рlаnеt Іndеx [260], запропонований організацією Nеw 

Есonomісs Foundаtіon (NЕF) у 2006 році, відображає якість життя людей з 

урахуванням стану навколишнього середовища.  

Одним з індексів, що також певною мірою характеризує рівень розвитку 

людського потенціалу, є Thе Full Rеvoltіng Іndеx за версією Thе Wаll Strееt 

Journаl. В основу індексу лягли наступні критерії: політична ситуація, соціальне 

середовище, розрив у доходах, структура населення, рівень безробіття, ВВП на 

особу. Є й інші дослідження, які в розрахунках своїх індексів враховують 

показники стану розвитку людського потенціалу, такі, як, наприклад, 

обстеження якості життя від Європейського фонду «ЕQLS» серед країн членів 

Європейського Союзу, рейтинг якості життя ОЕСР «Bеttеr Lіfе Іnіtіаtіvе» та 

інші. Як зазначають експерти, дуже шкода, що Україна участі у них не бере 

[77].  

Щодо державного регулювання в Україні, заслуговує на увагу методика 

розрахунку Регіонального індексу, розроблена у 2000 році спеціалістами 

Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України 

за участю фахівців Державної служби статистики України (Рис. 1.2.)  

У розрахунок Індексу включено 33 показники, об'єднаних у 6 блоків 

відповідно до основних аспектів людського розвитку. Ними є показники, що 

характеризують відтворення населення (5 показників), соціальний стан (6 
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показників), комфортність життя (6 показників), добробут (5 показників), гідну 

працю (6 показників) і науку (5 показників). Характеристики, що обрані 

фахівцями для розрахунку Індексу, підпадають під ряд критеріїв, а саме: 

придатність для щорічних розрахунків, забезпеченість інформацією Державної 

служби статистики України, надійність оцінок на регіональному рівні, 

відповідність специфіці проблем людського розвитку в Україні (диференціація 

окремих показників за віком, статтю та типом місцевості), однозначність 

трактування за впливом на розвиток суспільства, відсутність високої кореляції 

між окремими показниками, достатність статичної та динамічної варіації.  

 

 

Рис. 1.2. Інтегральний індекс регіонального людського розвитку в Україні 

(Дослідження Інституту демографії НАН України 2014 р.) 

 

Позитивним є те, що в індексі представлено адміністративний поділ. 

Спостереження відбуваються систематично, що дає можливість роботи 

висновки про певну динаміку.  
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«Людський потенціал» як категорія економічної науки досить часто  

використовується сьогодні, як вітчизняними та зарубіжними науковцями у 

наукових публікаціях, так й експертами разом з поняттям «людські ресурси». 

Але ця категорія більш глибоко характеризує, ніж поняття «людські ресурси», 

аспекти людського життя, зокрема, соціально-економічні, культурні, екологічні 

та інші. Як зазначає А. Замараєв[54], «зміст цього поняття розкриває нам 

способи реалізації можливостей у контексті суспільного розвитку. Але, разом з 

тим, існуючі на даний час підходи до визначення змісту поняття «людський 

потенціал» звужують його смислове навантаження»[54]. Погоджуємося з цією 

думкою, що досить нерідко «людський потенціал» розуміють як накопичений 

запас здоров'я, загальнокультурної професійної компетентності, творчої, 

підприємницької, цивільної відповідальності, що реалізується в сфері діяльності 

та у сфері споживання на основі ринкових і неринкових механізмів. Хоч аналіз 

такого застосування категорії «людський потенціал» свідчить про, те, що, 

найчастіше так характеризують матеріальні ресурси. Як наголошують експерти, 

це «статичний» підхід до розкриття змісту категорії.   

Низка українських авторів наукових досліджень людського потенціалу 

показали, що не існує якогось прийнятого, такого, щоб було загальновизнаним 

трактування та визначення терміну «людський потенціал», зокрема ця думка 

аргументується А. Замараєвим[54], В. Никифоренком[125], 

С. Сахаровським[185] та нами [27-28]. Крім того, зазначимо, що немає певних 

якихось критеріїв щодо визначення ступеня розвитку та динамці формування та 

використання людського потенціалу. Ці різні підходи та методики будуть 

показані нами далі. Наразі, ми можемо зауважити, що це може бути окрема 

проблема наукового дослідження. Але, якщо мова йде про контекст вироблення 

ефективного механізму прийняття державних рішень, то тут, підтримаємо вже 

наявну в науковій літературі думку про те, що за принципом збалансованості 

інтересів суспільства і людини такий стан справ також може бути суттєвою 

перешкодою суспільному розвитку. Отже, ця умовна концепція людського 

потенціалу, як проблема наукового дослідження, поки не має чітких, 
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визначених, прийнятних науково обґрунтованих інструментів та механізмів з 

точки зору формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління. А це вже є проблемою. 

Знову ж таки, А. Замараєв, досліджуючи сутність поняття «людський 

потенціал», звернувся до вже існуючих досліджень науковців, зокрема, таких, 

як Куркіна М., Зотов В. [89], які визначають, що в основі поширеного розуміння 

дефініції «потенціал» лежить сукупність низки засобів для реалізації 

можливостей досягнення певної мети. Що це дає нам – адже, таким чином, 

науковці узагальнюють, що досить поширене трактування поняття «потенціал» 

у цьому контексті визначається як «джерело можливостей, засобів, запасу, які 

можуть бути приведені в дію, використані для вирішення якої-небудь задачі або 

досягнення певної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави у 

певній галузі» [89, с. 54].  

Крім того, ми також маємо аргументи Д. Биченка [12], який дослідив 

концепції людського потенціалу та автором отримано висновки, що є сенс їх 

розділити на три групи – які, на його думку, є навіть трьома парадигмами – це 

такі, як «загальнотеоретична парадигма», «соціально-економічна парадигма», та 

«соціологічна парадигма».  

Отже, погоджуємося з Д. Биченком, що «відбувається осучаснення, 

вдосконалення соціального нагромадження людського потенціалу, поновлення 

здібностей вільного суб'єкта виходити за власні межі, прориватися через 

стримуючі труднощі, «переступати кордон». І якщо людина – це певний 

смисловий центр, який реалізує потенційні можливості у соціальній системі, то 

звісно, людський потенціал – це сукупність здібностей людини реалізовувати 

соціальну дію в процесі своєї життєдіяльності (Аристотель, Зомбарт, Зіммель)» 

[12, с. 55].  

Досить часто формування та використання людського потенціалу може 

ототожнюватися з процесом розвитку людської сутності. На це вказують 

психологи, фахівці з розвитку особистості, але розкривається цей процес через 

підвищення соціальних здібностей індивіда.  
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Тут, в основному, дослідники зосереджені на розгляді двох основних 

форм прояву людського потенціалу. По-перше, здоров'я і довголіття людини 

(розвиток тіла людини і фізичних здібностей соціуму). По-друге, мова йде про 

духовність людини, яке представлене різноманіттям та багатством розвитку 

потреб (розвиток свідомості і потенційних здібностей людини до 

інтелектуальної діяльності, духовне багатство суспільства). Разом з тим,  

відсутні глибокі дослідження, пов'язані з факторами розвитку і змістом його 

компонентів. Зокрема, не розроблені та не осучаснені параметри та критерії 

соціологічної, управлінської оцінки формування та розвитку людського 

потенціалу. 

Варто зазначити, що соціально-економічні трактування категорії 

«людський потенціал» тісно пов'язані зі становленням теорії ефективного 

суспільного функціонування, а також концепцій сталого суспільного розвитку.  

Вказані раніше підходи об'єднують економічні та соціологічні підходи до 

парадигмального обґрунтування процесів соціально-економічної оцінки 

людського потенціалу. Як зазначає Биченко, «Економічна людина» оцінюється 

рівнем інтелекту, «Соціологічна людина» визначається як соціалізований актор, 

виконуючи соціальні ролі [12, с. 56-60]. 

У цьому зв’язку, ним, наприклад, в контексті загальнотеоретичного 

напрямку зауважується на розгляді та обґрунтуванні «соціальної сутності 

людини». Автором уточнюються потенційні властивості людського капіталу, як 

«фактору соціального прогресу». Таким чином, людський потенціал 

розглядається в рамках загальної теорії соціального прогресу. Обґрунтовується, 

що «соціальний прогрес, з одного боку – це рух до соціального результату» 

[12]. Соціальний прогрес розкривається як трансформаційна модернізація 

характеристик потенціалу населення.  

Проте, авторами не представлено змістовні компоненти людського 

потенціалу. Основні серед них – це здоров'я населення, готовність акторів до 

сімейного життя і виховання дітей, знання і кваліфікація, адаптація до 

соціальної інфраструктури суспільства, культурно-ціннісні орієнтації, 
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психологічна компетентність. Саме важливого значення набуває змістовний 

підхід. Зокрема, як представник, на нашу думку, цього підходу, Т. Заславська 

доводить, що в сучасних умовах категорія «людський потенціал» може 

вживатися двояко [58, с. 13-25].  

Отже, по-перше, «це поняття в абсолютному смисловому контексті 

характеризує рівень розвитку тієї чи іншої країни з урахуванням чисельності її 

населення»[58, с. 15]. По-друге, «дана категорія відображає рівень соціально-

історичного і цивілізаційного розвитку суспільства, регіону, спільноти»[58, с. 

15]. У такому контексті людський потенціал становить соціальну якісну 

характеристику суспільства. Потенціал - це не тільки і не просто кількість 

ресурсів, але й укладена в них можливість розвитку системи в заданому 

напрямку. Інших аспект питання – це співвідношення поняття «людський 

потенціал» зі спорідненими, такими, як «трудовий потенціал», «людський 

капітал» та іншими. Це важливо як для теоретичних так і практичних 

досліджень. Розглянутий по відношенню до окремої людини трудовий 

потенціал відповідає її робочій силі, яка виступає в певній суспільно-

економічній якості (соціально-економічній формі). На рівні суспільства загалом 

під трудовим потенціалом слід розуміти суспільну комбінацію тих 

особистісних властивостей, здібностей, знань і навичок людей, які вони 

застосовують або можуть застосовувати в суспільному виробництві на даному 

етапі його розвитку.  

Таким чином, трудовий потенціал – це лише одна з підсистем більш 

об'ємної категорії «людський потенціал». Статистичний аспект відмінності 

трудового потенціалу від людського потенціалу полягає в тому, що носіями 

першого є тільки працездатні громадяни, в той час як другого – все населення 

країни, в тому числі за межами працездатного віку. Статистичний підхід фіксує 

найбільш очевидне, легко піддається підрахунку розмежування, за яким постає 

більш глибока якісна відмінність категорій. 

Проблема термінологічної визначеності поняття «людський потенціал» і 

його співвідношення з близькими категоріями – «трудовий потенціал», 
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«людський потенціал» та іншими – має велике значення як для теоретичних так 

і практичних досліджень. Теорії людського потенціалу, людського розвитку у 

відносно цілісному вигляді оформилися лише на рубежі 80 - 90-х років 

минулого століття. У концепції людського потенціалу населення розглядається 

у всьому багатстві його здатностей, знань, навичок, особистісних характеристик 

в незалежності від того, якою мірою вони знаходять або можуть знайти 

застосування в виробничій діяльності. З цієї точки зору навіть при аналізі 

працездатного населення можна провести різницю між його трудовим і 

людським потенціалом. 

Людський потенціал – це сукупні можливості суспільства і держави, які 

визначають могутність країни вчора, сьогодні й завтра. На макрорівні людський 

потенціал є складною соціально-економічною системою, на нього впливає 

низка факторів і заходів, тому його стан характеризується сукупністю 

показників, які доповнюють один одного: життєвий потенціал населення; 

інвестування у формування та нагромадження людського потенціалу; науковий 

потенціал суспільства; потенціал зайнятості; освітній потенціал; потенціал 

здоров’я; культурний потенціал.  

Людський потенціал – це самостійний, відмінний від інших різновид 

потенціалу, який характеризується особливими, специфічними рисами. Зміст 

поняття людського потенціалу охоплює два аспекти: 1) як запас (ресурс) 

здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, якими володіє людина і які 

сприяють зростанню продуктивності праці і впливають на зростання доходів; 2) 

як потік доходів протягом усього життя людини. Людський потенціал – це 

здатність економічно активного населення (або окремої особи) брати участь у 

створенні суспільного продукту і приносити дохід його власнику. Для 

покращення якості людського потенціалу та його відповідності економічним 

вимогам він потребує постійних інвестицій.  

Цінність людського потенціалу не може виражатися лише у вартісних 

показниках. Більш того, його в принципі не можна звести лише до кількісної 

оцінки, оскільки методів безпосереднього вимірювання можливостей не існує. 
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Але на сучасному етапі досліджень для розуміння феномену людського 

потенціалу важливо не стільки формально обчислювати його величину, скільки 

оцінка якості соціального життя та існуючих економічних умов для формування 

і реалізації можливостей людини в трудовій чи іншій суспільно-визнаній 

діяльності. Якщо такі умови є, то людський потенціал може реалізуватися як 

людський потенціал, виступаючи джерелом доходу для свого носія, 

економічного зростання для держави та соціального прогресу для суспільства.  

Феномен людського потенціалу має таку специфіку. 

1. Системність: людський потенціал володіє системними властивостями, і 

не може зводитися до простої суми переліку якостей людей. 

2. Зовнішня обумовленість: для формування та реалізації людського 

потенціалу визначальне значення, як правило, мають «зовнішні» по 

відношенню до нього умови і чинники, характер середовища його існування. 

3. Непрозорість: для людського потенціалу характерна наявність 

прихованих властивостей, які при зміні певних умов можуть проявитися. 

4. Стратегічність: властивості людського потенціалу обумовлюють 

можливості людського розвитку як на найближчу перспективу, так і в більш 

віддаленому майбутньому. 

У національному масштабі людський потенціал нації – це інтегральна 

форма різноманітних явних і прихованих властивостей населення країни, що 

відображає рівень і можливості розвитку її громадян за певних природно-

екологічних та соціально-економічних умов. «Людський потенціал» - це 

універсальна соціологічна категорія, яка може застосовуватися для 

порівняльного аналізу, визначення рівня суспільних трансформацій 

(характеристика соціальної могутності країни з урахуванням чисельності її 

населення), оцінки динаміки розвитку соціальних систем (окремих товариств, 

спільнот, регіонального та муніципального соціуму, соціальних організацій та 

організаційних соціальних груп). Але суспільний розвиток необхідно, 

насамперед, оцінювати за змінами у самій людській сутності. Розвиток 

суспільства - це не тільки безперервне ускладнення соціальної організації 
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системи, а й формування людини з певним набором фізичних, освітніх, 

соціальних потенційних можливостей.  

Таким чином, поняття потенціалу в науковій літературі відрізняється 

багатозначністю в залежності від галузевої приналежності у досліджуваній 

науковій сфері та дискусійністю визначення. Широке трактування поняття 

дозволяє застосовувати його в різних пізнавальних напрямках в різних 

інтерпретаціях в залежності від специфіки галузі наукового знання. Проте, 

спільним для всіх визначень залишається розуміння «потенціалу» як сукупності 

накопичених змістовних якостей об'єкта, які можуть бути цілеспрямовано 

реалізовані за певних умов, а також вдосконалені.  
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Висновки до Розділу 1 

 

По-перше, у результаті аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової 

літератури з теми дослідження встановлено ступінь розробки даної проблеми у 

галузі науки державного управління. Встановлено, що проблема формування та 

розвитку людського потенціалу перебувала в центрі уваги науковців з часів 

античності (Платон, Аристотель). У середині XІX століття до неї звернулися 

К. Маркс, В. Парето, Ф. Кене, У. Петті, А. Сміт та інші. Аналіз робіт, як 

засновників концепції людського розвитку (А. Сена, К. Гріффіна, Дж. Найта, 

Махбуб уль Хака), так і класиків концепції людського капіталу (Т. Шульц, Г. 

Беккер, Е. Денісон, Дж. Кендрик, Дж. Коулман), а також сучасних українських 

та зарубіжних вчених, що займаються дослідженням різних аспектів людського 

розвитку (В. Антонюк, Є. Грішнова, А. Добриніна, С. Дятлова, 

Р. Капелюшникова, Е. Лібанової, В. Новікова) свідчить, що розвиток людського 

потенціалу є складною комплексною державно-управлінською проблемою. У 

цьому контексті методологічною основою слугують праці сучасних 

українських та зарубіжних вчених, які займаються дослідженням різних 

аспектів людського розвитку (праць В. Антонюк, Є. Грішнова, А. Добриніна, С. 

Дятлова, Р. Капелюшникова, Е. Лібанової, В. Новікова) свідчить, що 

формування та розвиток людського потенціалу є складною комплексною 

державно-управлінською проблемою. А також праці таких дослідників, як В.І. 

Абрамов, В.Б. Авер’янов, Н.Ф. Артеменко, В.Д. Бакуменко, М.М. Білинська, 

Т.Е. Василевська, Н.Т. Гончарук, В.А. Гошовська, С.Д. Дубенко, В.М. Князєв, 

Ю.В. Ковбасюк, В.С. Куйбіда, Н.А. Липовська, А.Ф. Мельников, Н.Р. Нижник, 

О.Ю. Оболенський, В.М. Олуйко, Т.І. Пахомова, Л.А. Пашко, А.П. Рачинський, 

С.М. Серьогін, В.М. Сороко, Ю.П. Сурмін, С.О. Телешун, С.К. Хаджирадєва та 

інших, в яких представлено результати досліджень концептуальних основ 

підвищення кваліфікації державних службовців та осіб місцевого 

самоврядування. Разом з тим, виявлено, що вітчизняними дослідниками 
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висвітлювалися лише окремі питання підвищення кваліфікації управлінських 

кадрів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  

По-друге, дослідження теоретичних положень категорії «людський 

потенціал» і особливостей визначення в системі споріднених категорій, 

дозволило конкретизувати понятійно-категоріальний апарат дослідження та 

виокремити державно-управлінські аспекти. Виявлено, що формування та 

використання людського потенціалу ототожнюється з процесом розвитку 

людської сутності. Розкривається вона через підвищення соціальних здібностей 

індивідів. Тут дослідники зосереджені на розгляді двох основних форм прояву 

людського потенціалу. Здоров'я і довголіття людини (розвиток тіла людини і 

фізичних здібностей соціуму). Духовність людини, багатство розвитку потреб 

(розвиток свідомості і потенційних здібностей людини до інтелектуальної 

діяльності, духовне багатство соціуму). Але відсутні конкретні розробки, 

пов'язані з факторами розвитку і змістом його компонентів. Не конкретизовані 

параметри соціологічної оцінки розвитку людського потенціалу. 

По-третє, соціально-економічні трактування категорії «людський 

потенціал» тісно пов'язані зі становленням теорії ефективного суспільного 

функціонування, а також концепцій сталого суспільного розвитку. Дані 

концепції об'єднують економічні та соціологічні підходи до парадигмального 

обґрунтування процесів соціально-економічної оцінки людського потенціалу. 

Проте, не представлено змістовні компоненти людського потенціалу. 

Важливого значення набуває змістовний підхід. Це поняття в абсолютному 

смисловому контексті характеризує рівень розвитку тієї чи іншої країни з 

урахуванням чисельності її населення. Дана категорія відображає рівень 

соціально-історичного і цивілізаційного розвитку суспільства, регіону, 

спільноти. У такому контексті людський потенціал становить соціальну якісну 

характеристику суспільства. Отже, потенціал – це не тільки кількість ресурсів, 

але й укладена в них можливість розвитку системи в заданому напрямку.  

Розглянутий по відношенню до окремої людини трудовий потенціал 

відповідає її робочій силі, яка виступає в певній суспільно-економічній якості 
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(соціально-економічній формі). На рівні суспільства загалом під трудовим 

потенціалом слід розуміти суспільну комбінацію тих особистісних 

властивостей, здібностей, знань і навичок людей, які вони застосовують або 

можуть застосовувати в суспільному виробництві на даному етапі його 

розвитку.  

По-четверте, людський потенціал – це самостійний, відмінний від інших 

різновид потенціалу, який характеризується особливими, специфічними 

рисами. Зміст поняття людського потенціалу охоплює два аспекти: 1) як запас 

(ресурс) здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій, якими володіє людина 

і які сприяють зростанню продуктивності праці і впливають на зростання 

доходів; 2) як потік доходів протягом усього життя людини. Феномен 

людського потенціалу має таку специфіку, зокрема: 1) системність: людський 

потенціал володіє системними властивостями, і не може зводитися до простої 

суми переліку якостей людей; 2) зовнішня обумовленість: для формування та 

реалізації людського потенціалу визначальне значення, як правило, мають 

«зовнішні» по відношенню до нього умови і чинники, характер середовища 

його існування; 3) непрозорість: для людського потенціалу характерна 

наявність прихованих властивостей, які при зміні певних умов можуть 

проявитися; 4) стратегічність: властивості людського потенціалу обумовлюють 

можливості людського розвитку як на найближчу перспективу, так і в більш 

віддаленому майбутньому. 

По-п’яте, виявлено, що існуючі на даний час підходи до визначення 

змісту поняття «людський потенціал» досить часто звужують його смислове 

навантаження, розуміючи як накопичений запас здоров'я, загальнокультурної 

професійної компетентності, творчої, підприємницької, цивільної 

відповідальності, що реалізується в сфері діяльності та у сфері споживання на 

основі ринкових і неринкових механізмів. На нашу думку, поняття «людський 

потенціал» більш глибоко, ніж поняття «людські ресурси», дозволяє 

характеризувати соціально-економічні, культурні, екологічні та інші аспекти 
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умов життя людини. Зміст цього поняття розкриває нам способи реалізації 

можливостей у контексті суспільного розвитку. 

Результати отриманих викладених у цьому розділі досліджень 

представлені в авторських публікаціях [21-24; 26; 27]. 
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РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА  

ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Розглядаючи категорію «людський потенціал» в контексті суспільного 

розвитку, ми визначили, що концепція людського розвитку як особлива 

теоретична система й орієнтована на практику державного управління 

методологія виходить з визнання неможливості звести суспільний прогрес лише 

виключно до зростання грошового доходу чи примноження матеріального 

багатства (див. розділ 1 цього дослідження). Згідно з думкою Д. Донеллі, 

оновою концепції людського розвитку є той принцип, який говорить, що 

«економіка існує для розвитку людей, а не люди - для розвитку економіки» [35, 

с. 35]. Таким чином, за будь-яких темпів економічного розвитку суспільний 

прогрес неможливий, якщо не реалізовані важливі для людини можливості, 

серед яких є такі ключові три можливості: по-перше, це прожити довге й 

здорове життя; по-друге, це набувати, поглиблювати, розширювати й 

оновлювати знання; а також, мати доступ до засобів на гідний рівень життя. 

Отже, людський розвиток за Д. Донеллі трактується та визначається як «процес 

зростання людських можливостей, що забезпечується політичною свободою, 

правами людини, суспільною повагою до особистості» [35, с. 35]. Тому, 

досліджуючи основні механізми формування та використання людського 

потенціалу в системі державного управління у будь-якій країні, робиться 

припущення, що вони базуються на функціонуванні певного типу політичної 

системи суспільства. Як видно, особливо з українського контексту практики 

застосування Європейської конвенції з прав людини, вони залежать від 

політичної системи суспільства, яка забезпечує політичну свободу, права 

людини, суспільну повагу до особистості [39]. Більше того, ми переконані, що 

набір цих механізмів саме й визначається типом політичної системи. Отже, 

постає питання про з’ясування сутності політичної системи у вказаному 

контексті. 
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Згідно з думкою В. Лісничого, у визначенні політичних систем 

розрізняють соціологічну і правову концепцію [92]. Але, все ж таки, важлива 

частина політичних реформ в Україні – це «трансформація політичних 

інститутів суспільства», як дослідили М. Михальченко та О. Михальчекно 

[112]. Очевидно, що ефективність Української політичної системи досить 

низька. Це стосується й інститутів. Політичні інститути – один із типів 

соціальних інститутів, які є у суспільстві. Від їхнього рівня функціонування 

залежить і життя суспільства, і ефективність інших типів соціальних інститутів 

– економічних, правових, етичних, ідеологічних тощо. Адже про це свідчить 

сутність політичних інститутів:  як визначає «Політична енциклопедія» (2011 

р.), політичні інститути – це «впорядковані структури, які є механізмами 

втілення і функціонування законів, норм політичної діяльності й життя, 

розв'язання конфліктів між політичними суб'єктами всередині країни та за її 

межами» [147, с. 288-289]. Основним політичним інститутом є держава. 

Коротко розглянемо трансформацію політичних інститутів періоду 

становлення української державності та їхній вплив на формування та 

використання людського потенціалу. Хоч, політичні інститути періоду 

незалежної України трансформувалися і постали наразі вже як оновлені, проте, 

технології й стереотипи старої радянської влади «плавно перетекли в «нову» 

систему політичних інститутів», як про це наголошують М. Михальченко та 

О. Михальченко, «зміна їхніх форм мало вплинула на зміст функцій» [112 с. 

42]. А звідси, як визначають ці ж науковці, й такі наслідки. Зокрема, в умовах 

«вільної конкуренції і ринку» без тотального контролю партійної галузево 

корумпованої бюрократії та за відсутності контролю з боку демократичних 

інститутів, наявних в «ерзац-формах, корумпованість інститутів радянської 

влади пишно розквітла, швидко розвинулися клановість і олігархічність нової 

влади, яка трансформувала політичні інститути згідно зі своїми інтересами, 

відбувалася негативна трансформація всіх форм політичних інститутів» [112, с. 

43]. Вони знижували свою ефективність навіть порівняно з радянським 

періодом. Зате, зростала їхня корумпованість, про що заявляють політики, 
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експерти й що констатують соціологічні опитування. Політичні інститути, на 

жаль, ідеологічно й політично дезорієнтовані щодо внутрішньо- та 

зовнішньополітичного вибору країни. Вони звикли ігнорувати Конституцію 

України та закони й діють як апарати, які обслуговують олігархічну владу, а це 

призводить до зростання волюнтаризму в усіх сегментах політичних і 

правоохоронних інститутів, які політизовані й олігархізовані, як невід'ємна 

частина держави, головним критерієм ротації кадрів («кадри вирішують усе») в 

політичних інститутах є обітниця вірності політичному керівникові. У 

результаті, впродовж усього періоду становлення системи державного 

управління в Україні можемо спостерігати, як відбувається хаотична плинність 

кадрів і «вимивання» професіоналів. Так інституційна форма політичного буття 

стає нестабільною й авантюристичною. Як зазначають М. Михальченко та 

О. Михальченко, «якщо всі форми політичних інститутів нестабільні й 

неефективні, то й політична система країни лише підсумовує позитивні та 

негативні риси її частин, хоч інколи може й підсилювати їх» [112].  

Отже, ми виходимо з того, що по-перше, політична система тісно 

взаємопов’язана з іншими, взаємодіє з ними, залежить від інших, так, як і від неї 

залежні інші системи суспільства, по-друге, основні механізми формування, 

накопичення та використання людського потенціалу залежать від політичної 

системи суспільства, по-третє, ключовою щодо визначення змісту політичної 

системи є політика, політична діяльність. Значення політичної системи 

визначається організаційною та регулятивно-контрольною роллю самої 

політики. Форма держави, соціальний лад, класова природа, форма соціально-

політичних відносин, політико-правовий режим – це ті визначальні чинники, які 

формують зміст політичної системи та, на наше переконання, впливають на 

вибір та динаміку використання людського потенціалу в державному 

управлінні.  

Т. Авксентьєва та інші, у порівняльному дослідженні політики, 

досліджуючи політичні системи сучасного світу, у визначенні політичних 
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систем розрізняють соціологічну і правову концепції [144]. Вважаємо за 

доцільне охарактеризувати їх, базуючись на вказаному дослідженні.  

Отже, згідно з думкою Т. Авксентьєвої та інших [144], соціологічна 

концепція визначає політичну систему як досить динамічний механізм, який 

перетворює імпульси від середовища, оточення і від самих політичних структур 

на політичні інтереси та політичні рішення. Погоджуємося, адже, дійсно, 

політичні інтереси визначають політичну поведінку, формують громадянську 

позицію індивіда. Як наголошують автори колективної монографії під 

редакцією А. І. Кудряченка [146], відштовхуючись від схеми функціонування 

будь-якої системи («ввід», «конверсія», «вивід»), прихильники цієї концепції 

стверджують, що політична система має «ввід», куди надходять імпульси − 

вимоги (виплата зарплати) і підтримка (сплата податків), «конверсія» – де 

виробляються рішення, і «вивід», звідки з’являються політичні рішення, за 

допомогою яких розподіляються цінності, а також здійснюються політичні дії 

[146, с. 12-13]. Доречно вказати, що одним з її авторів є  політолог Д. Істон, 

відомий за працями «Політична система», «Рамки політичного життя», 50-60-х 

роках ХХ ст. Сама політична система нагадує своєрідний «чорний ящик», як 

визначає, зокрема, Т. Авксентьєва та інші, діяльність («конверсія») якого 

прихована від оточуючого цю систему середовища [144]. Політичну систему 

інколи ще порівнюють з електронно-обчислювальною машиною, а її рішення – 

з комп’ютерними операціями. Характер і зміст цієї діяльності можна визначити 

як за сигналами, які надходять на «ввід» системи, так і за рішеннями та діями, 

які вона обирає у відповідь на ці сигнали. Як вважає В. Лісничий [92], 

життєздатність політичної системи вирішальною мірою залежить від її 

реагування на зворотний зв’язок. Реакція політичної системи на вимоги, які 

надходять від населення, залежить від її характеру. Тоталітарна система 

придушує ці вимоги, авторитарна враховує частково, а демократична 

намагається врахувати повністю.  

Якщо влада індиферентна до вимог членів суспільства і приділяє увагу 

лише власним потребам та ідеям, як зазначає Ф. Солдатенко [202, с. 143.], то її 
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рішення й дії ніколи не знайдуть підтримки у населення, така влада не має 

майбутнього. 

Соціологічна концепція визначає два базових набори функцій політичної 

системи – функції «вводу» і функції «виводу». Якщо перші здійснюються 

переважно неурядовими підсистемами, то другі – прерогатива владних 

структур. До функцій «вводу» належать: політична соціалізація і залучення 

громадян до участі в політичному житті; артикуляція інтересів різноманітних 

груп населення; агрегування інтересів, тобто перетворення вимог на 

альтернативи державної політики; політична комунікація – процес передачі 

інформації і формування переконань, що сприяє налагодженню доброзичливих 

взаємовідносин між громадянами і урядом. 

Функції «виводу» – це створення норм-законів, що визначають поведінку 

громадян у суспільстві. Процес нормотворчості включає низку етапів: по-

перше, визначення політики і вибір загальної мети; підготовку рішень і 

конкретних правил для досягнення цілей; застосування вироблених норм 

законів; контроль за дотриманням норм-законів.  

Цю функцію виконують переважно органи судової влади. Зазначається, 

що відповідно до правової концепції, політична система включає – це 

сукупність державних і недержавних соціальних інститутів, які здійснюють 

владу, управління суспільством, регулюють взаємовідносини між громадянами, 

соціальними та етнічними групами, забезпечують стабільність суспільства, 

відповідний порядок у ньому. 

Виходячи з критерію функціональності, зазвичай, характеризуючи 

політичну систему виокремлюють ще кілька підсистем, до яких належать 

інституційна (це такі інститути, як держава, партії, групи тиску, ЗМІ, церква); 

це нормативна рідсистема (норми, звичаї (політичні, правові, моральні), 

символізація; це комунікативна підсистема (зокрема, форми взаємодії влади, 

суспільства і індивіда (відбувається як прес-конференції, зустрічі з населенням, 

виступи по телебаченню тощо); це культурна підсистема, як система цінностей, 

а також, релігія, ментальність (відображають сукупність стійких уявлень про 
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суспільство, характер і спосіб мислення); і власне, функціональна підсистема, 

як засоби і способи реалізації влади (мова йде про авторитет, згоду, примус, 

силу). 

Таким чином, через аналіз функцій досліджується функціональна 

підсистема політичної системи, яка розкриває її сутність щодо взаємодії з 

суспільством. Зокрема, це методи політичної діяльності, це способи здійснення 

влади, яку дають уявлення про ставлення політичної влади до людського 

потенціалу. Функціональна підсистема складає основу політичного режиму, 

діяльність якого направлена на забезпечення функціонування, перетворення і 

захист механізму здійснення влади в суспільстві. 

Т. Авкcентьєва, В. Бакіpов, В. Бебик, В. Бортніков, О. Гаврилюк, 

В. Горбатенко, Д. Горєлов, І. Грицяк, Н. Грицяк, Г. Калінічева, В. Кобржицький, 

В. Колюх, А. Кудряченко, О. Литвиненко, П. Манжола, Г. Малкіна, 

М. Михальченко, Ю. Опалько, Ф. Рудич, М. Сазонов, В. Солдатенко, 

І. Харченко, В. Цвих, Ю. Якименко досліджують проблеми формування, 

становлення, розвитку політичної системи України, інститутів громадянського 

суспільства на сучасному етапі трансформаційних перетворень [101, 144, 146]. 

Зокрема, висвітлюються засади демократичного поступу європейських держав, 

з’ясовуються їхні традиції, досліджуються інституційні особливості та реалії 

широкого спектру реалізації демократичної практики. Науковцями 

розглядається еволюція конституційно-правового статусу інституту 

президентства, парламенту та уряду незалежної України (Г. Малкіна, 

В. Колюх), актуальні питання удосконалення механізмів стабілізації вітчизняної 

політичної системи (В. Батрименко), взаємодії владних інститутів та оптимізації 

виборчої системи (В. Бебик, В. Бортніков, О. Гаврилюк). Окремо з’ясовуються 

сучасні виміри роботи Європейського Парламенту, діяльності європейських 

транснаціональних партій у контексті цінності їхнього досвіду для України 

(Г. Малкіна та інші).  

Згідно з думкою В. Бебика, В. Бортнікова, О. Гаврилюка та інших, у 

дослідженні «Політична система і громадянське суспільство: європейські і 
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українські реалії: Монографія. К. НІСД, 2007. 396 с.» політична система 

суспільства розглядається як така, що включає, «по-перше, характеристику 

соціального змісту влади, її носія, взаємодію з економічним ладом; по-друге, 

систему інститутів, організацій, через які здійснюється влада в суспільстві й 

регулюються політичні відносини; по-третє, принципи, норми діяльності 

інститутів політичної влади, спрямованість цієї діяльності» [146, с. 13-14].  

Отже, наведемо ці характеристики та розглянемо, що таке політична 

система з точки зору її складових. Т. Авксентьєва та інші, наголошують, що 

політична система – це сукупність трьох взаємодіючих підсистем: 

інституціональної, інформаційно-комунікативної й нормативно-регулятивної 

[див.: 144].  

Зокрема, така підсистема, як інституціональна, має такі складові 

(інститути), як держава, політичні партії, а також органи місцевого 

самоврядування, групи впливу, інші елементи. Але, інститутом, який 

зосереджує максимальну політичну владу, звісно, що є держава. Саме цей 

інститут, держава, не лише взаємодіє з іншими інститутами, але й організовує 

таку взаємодію інших інститутів між собою. «Маючи владу, матеріальні 

ресурси і апарат примусу, держава організовує політичне, економічне і духовне 

життя країни; встановлює статус соціальних інститутів, які здійснюють владу та 

юридичні рамки їхньої діяльності; забезпечує баланс інтересів класових, 

етнічних, професійних та інших соціальних спільнот; захищає інтереси 

суспільства на міжнародній арені» [146, с. 15].  

Як наголошує Т. Авксентьєва, «у демократичному суспільстві значну 

роль відіграють політичні партії та групи інтересів, які впливають на 

формування державних структур, політичний розвиток суспільства» [144]. Крім 

того, щодо визначальне місце в політичному житті суспільства, особливо в 

окремих суспільства, належить релігійним організаціям. Разом з тим, в 

авторитарному й тоталітарному суспільствах інститут держави має монополію 

на багато функцій, а функції інших інститутів, зокрема, церкви, релігійних 

організацій, можуть бути суттєво деформовані. 
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Розглянемо також й інформаційно-комунікативну підсистему. Вона 

встановлює зв’язок між інститутами політичної системи. Які це зв’язки? Це − 

канали передавання інформації владі (наприклад, звіти підвідомчих установ, 

консультації із зацікавленими групами), а також засоби масової інформації. 

Якщо в демократичних суспільствах засоби масової інформації відносно 

незалежні, то в авторитарних і тоталітарних − повністю залежні від правлячої 

еліти. Досить детально це питання розглянуто  в дослідженні за редакцією 

А. Кудряченка [146]. 

Щодо основи, то на нашу думку, її утворює нормативно-регулятивна 

підсистема. Цю підсистему складають різноманітні норми, які визначають 

поведінку людей у політичному житті. А саме, їхню участь у процесах 

висунення вимог, перетворення цих вимог на політичні рішення, здійснення 

цих рішень, їх контроль. У цьому контексті Т. Авксентьєва та інші дослідники 

[144] розглядають такі норми, як «норми-закони» і «норми-звички». І ті, й інші 

сприяють політичній взаємодії, попередженню конфліктів чи хаосу в 

суспільстві. «Норми-закони» визначають процес законодавства, визначають 

(або не визначають залежно від режиму) права: голосу, свободи слова, 

створення асоціацій тощо. «Нормою-звичкою» можна назвати участь громадян 

в політиці через політичні партії і групи. 

У цьому контексті розглянемо, що таке політична партія. Визначення 

політичної партії маємо представлене в дослідженні П. Ворони про місцеве 

самоврядування і політичні партії в Україні, де політична партія – «це 

політична організація, яка об’єднує громадян однієї соціальної орієнтації, 

політичних поглядів, зафіксованих, як правило, у програмних документах» [13]. 

За визначенням того ж автора, партія є головною з’єднувальною ланкою між 

державою та суспільством, змагається за владу з іншими партіями у тій самій 

державі [13]. Короткий оксфордський політичний словник за редакцією Дж. 

Андергіла, П. Артура, С. Барета, та П. Берда визначає, що «структури та 

процедури політичних партій утворюють партійну організацію (є кадрові та 

масові партії)» [88, с. 484]. Отже, типи партій, зокрема, визначаються їхніми 
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функціями, взаємовідносинами з іншими партіями, способами боротьби за 

владу та її здійснення. 

За проголошеною метою, як зазначає, П. Ворона, досліджуючи місцеве 

самоврядування та політичні партії в Україні, розрізняють «праворадикальні, 

консервативні, ліберальні, реформістські, соціал-демократичні, соціалістичні та 

комуністичні партії; за місцем у політичній системі − правлячі, опозиційні, а за 

структурою і методами дій − парламентські, автократичні, воєнізовані» [13]. 

Партії характеризуються також як масові (фіксоване членство, чітка 

організаційна структура), кадрові (партії нотаблів). Сукупність у країні партій, 

що фактично беруть участь у формуванні владних структур, створює партійну 

систему, яка може бути одно- дво- чи багатопартійною. Партійна система – 

сукупність партій у країні, їхня взаємодія і (часом) виборча система та 

прихильність виборців, що формують її [88, с. 485]. 

У сучасному світі виокремлюють сім існуючих основних видів партійних 

систем [144]: 

● однопартійні (колишній СРСР, Китай, Куба);  

● з партією гегемоном (Мексика, колишні країни соціалістичної 

співдружності);  

● з домінуючою партією (Японія, Індія в окремі періоди своєї історії); 

двопартійні (США, Канада, Великобританія);  

● поміркованого плюралізму (Німеччина, Бельгія, Франція);  

● поляризованого плюралізму (Італія, Нідерланди, Фінляндія);  

● автономізовані (Малайзія).  

Розвинена партійна система підтримує баланс у суспільстві, дає вихід 

різним настроям, уможливлює участь громадян у політичному житті. Важливим 

компонентом політичної системи є її структура. Призначення політичної 

структури − як внутрішньої організації цілісної системи, специфічного способу 

взаємозв’язку і взаємодії компонентів, що її утворюють − сприяти 

функціонуванню політичної системи, реалізації цілей і завдань, що стоять перед 

суспільством в економічній, соціальній і духовній сферах. За визначенням 
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американського вченого Г. Алмонда, структура – «це доступна спостереженню 

діяльність, що формує політичну систему. З цією метою створюється механізм 

функціонування державної влади, яка є базовим елементом політичної системи, 

її організаційної структури. Цей механізм є складним комплексом спеціальних 

органів і установ, що виконують як внутрішні, так і зовнішні функції 

управління справами суспільства» [146]. Це представницькі установи або 

законодавча влада; виконавчо-розпорядчі органи; судові інституції; органи 

громадського порядку та служби безпеки; збройні сили. Наголосимо: основу 

діяльності держави становлять три «гілки» влади: законодавча, виконавча і 

судова. Розподіл влади має відбуватися також за вертикаллю: 

загальнодержавна, регіональна і місцева влада. 

Коли йдеться про розподіл влади, то для ефективного функціонування 

влада не може дрібнитись, а має бути єдиною. Тому точніше говорити, як це 

наголошує Т. Авксентьєва та інші, про поділ функцій різних гілок влади, їхніх 

завдань та повноважень [144].  

Розглянемо правову концепцію. Правова концепція визначає такі основні 

функції політичної системи: визначення мети, завдань, шляхів розвитку 

суспільства, розробка та здійснення конкретних програм його діяльності; 

визначення та розподіл матеріальних і духовних цінностей відповідно до 

інтересів і становища соціальних спільнот; гармонізація, узгодження інтересів 

державних утворень, груп, індивідів; духовно-ідеологічна діяльність, 

формування політичної свідомості та політичної культури громадян або 

маніпулювання нею; забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки 

суспільства.  

У сучасній науковій думці присутні різноманітні критерії, за якими 

визначаються типи політичних систем [135; 136; 144; 146; 215; 216]. Наприклад, 

як узагальнюють автори дослідження політичних систем під керівництвом А. 

Кудряченка [146, с. 16] за ступенем централізації влади, типом цінностей 

політичні системи кваліфікуються як тоталітарні, ліберально-демократичні, 

демократичні, конституційні. У цьому контексті, дійсно, досить поширеним 
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таким критерієм класифікації політичних систем є критерій щодо відповідності 

ідеалів і цінностей суспільства тим формам, які організують таке суспільство. 

Дослідники зауважують, що виходячи з цього критерію, розрізняють чотири 

типи політичних систем (зокрема, відповідно до системи критеріїв Г. Алмонда) 

[88]. Це конституційна англо-американська політична система. Особиста 

свобода, суспільний добробут і безпека громадян, законослухняність громадян 

– це ті основні цінності, які ставить понад усе населення країн, які мають цю 

політичну систему. Йдеться про США, Великобританію, Канаду, Австралію. 

Для такої політичної системи є характерними структурованість та 

багатопартійність, розподіл влади і високий ступінь стабільності політичної 

системи [198].  

Окремі дослідники, як, наприклад, В. Лісничий [92], Т. Авксентьєва та 

інші [144] до систем ліберально-демократичного континентально-

європейського типу зараховують такі політичні системи, які функціонують у 

сучасних європейських країнах – Франції, Німеччині, Італії. Для цих країн 

характерні розмаїтість політичної культури. Більше того, відмічається 

співіснування нових і старих культур із модернізованими інститутами, 

прихильність до ліберально-демократичних суспільних традицій. Наприклад, 

згідно з дослідженням Т. Авксентьєвої та інших авторів [144], щодо Франції – 

поряд з прихильністю до представницької влади властиві плебісцитарна 

традиція, схильність до популізму. Історії відомі також звернення Наполеона 

Бонапарта, Шарля де Голля до форм прямої демократії. У такій політичній 

системі, як правило, багато політичних партій. Вони мають широкий спектр 

політичних ідеологій. У такій системі політичні партії мають надзвичайно 

значний вплив у суспільстві, формуючи суспільні групи за політичними 

інтересами, мобілізуючи електорат, виховуючи послідовників. Вони 

використовують цей свій вплив, формуючи певне політичне та суспільне 

середовища. Партії формують групи інтересів та управляють такими 

суспільними групами.  



85 

 

 

Політична система, яка прагнула/прагне встановити «ліберальний 

світовий порядок», завжди залежить від ідеї прогресу. Це означає, що людський 

потенціал має у ній надважливе значення, адже, фактично, уможливлює її саму. 

Якщо повернутися до політичної історії, з 1945 р. західні політики вірили, що 

такі суспільні феномени, як «відкриті ринки», «демократія», «права людини» 

поступово й ствердно поширюватимуться на всі суспільства. Але, сьогодні 

очевидно, що це було політичною наївністю.  

Ліберально-демократична політична система уможливлює право 

суверенних урядів керувати внутрішніми справами своїх країн. Це принцип, 

який лежить в основі міжнародного права. Утворення ООН та поширення її 

політики співпраці та взаємодії утверджувало дотримання західних стандартів в 

сфері прав людини.   

Надалі коротко охарактеризуємо особливості авторитарної політичної 

системи. Авторитарна політична система – це така політична система, яка 

характерна для доіндустріальних або частково індустріальних країн Азії, 

Африки і Латинської Америки. Експерти визначають, що їй властиве поєднання 

західних цінностей, етнічних і релігійних традицій[144]. Основне, важливе для 

нашого дослідження, це те, що система має невиразний поділ влади. В умовах 

такої системи армія та бюрократичний апарат досить часто беруть на себе 

законодавчі функції, владні органи втручаються в судові процедури. Зазвичай 

поширені особистий авторитаризм, влада однієї партії, ймовірний високий 

потенціал насильства. Таким чином, політична участь громадян у державних 

справах обмежена місцевим рівнем. Це означає, що формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління 

обмежене механізмами авторитаризму правлячої влади. 

Розглянемо також особливості політичної системи тоталітарного типу та 

можливості формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління в її умовах. Прикладом такого типу політичної системи 

є існування в 20-30-х роках 19-го століття політичних систем в Італії, Німеччині 

та СРСР («фашистська Італія», «нацистська Німеччина», «більшовицький 
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СРСР»). У політичній системі тоталітарного типу не просто відсутні незалежні 

групи інтересів, вони, можна сказати, в принципі неможливі, оскільки 

політична участь громадян у цих суспільствах є чисто «декоративною». Як 

свідчить політична історія, і діяльність засобів масової інформації, і діяльність 

творчих, громадських об’єднань перебувають повністю під контролем влади. 

Що є найбільш характерним для тоталітарних систем, так це надзвичайна 

централізація влади. Високий ступінь застосування сили, примусу, поширення 

насильства. Спостерігається функціональна нестабільність, засилля бюрократії. 

Партії, яка утримує політичну та економічну владу, армії, іншим силовим 

структурам доводиться досить часто виконувати нехарактерні для них функції 

та завдання. Досить детально ці проблеми досліджують В. Лісничий [92], 

Т. Авксентьєва та інші [144].  

Варто наголосити, що особливим фактором, який сприяв тому, що 

суспільства усе ж таки орієнтувалися на побудову тоталітарних систем, були 

традиції підпільної діяльності, поширення терористичних організацій, які 

революціонізували політичну активність населення і легітимізували в 

громадській думці ідеї насильницького переділу влади й здобуття багатства, 

позбавлення від осіб, які заважали і прогресу і встановленню справедливості. 

Тож, ці традиції, які стверджували презирство до цінності людського життя і 

авторитету закону, згодом слугували одним з найпотужніших джерел 

поширення «сексотства», доносів, зради людьми своїх рідних і близьких в ім'я 

«ідеалів», зі страху і поваги до влади (символізація відданості ідеям фашизму, 

соціалізму і громадянського обов'язку). Діючи тільки мобілізаційними 

методами, тоталітарна система, тоталітарний режим не здатний черпати 

необхідні для суспільного прогресу людські ресурси з суспільства не завдаючи 

шкоди суспільству. У цьому зв’язку, в таких суспільствах обов’язково 

складається напруженість статусного суперництва, ненадійність повсякденного 

існування особистості, тривога через відсутність безпеки перед обличчям 

репресивного апарату з часом послаблюють підтримку такої системи та такого  

режиму. В умовах тоталітарної системи, як правило, у політичної влади 
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відсутня здатність до критичної рефлексії, здатної дати шанс для пошуку 

оптимальних відповідей на виклики часу та побачити широкі можливості від 

формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління. 

Отже, політична система асоціюється із застосуванням узаконеного 

фізичного примусу в суспільстві. Цим визначається її структура, загальний 

механізм функціонування, функції і, зрештою, класифікація. 

Варто наголосити, що політична система тісно пов’язана з середовищем, 

у якому вона функціонує і розвивається. Йдеться про способи реалізації влади, 

сукупність прийомів, засобів і методів, за допомогою яких вона здійснюється. 

Цей процес відбувається часто суперечливо, але все-таки у напрямі від 

тоталітаризму через авторитаризм до демократії, до становлення правової 

держави і громадянського суспільства. Розглянемо, чим є таке середовище. 

Політичний режим – це сукупність засобів і методів, з допомогою яких 

правлячий клас (або група класів) здійснює своє економічне і політичне 

владарювання, свою владу в суспільстві. Політичний режим – це середовище і 

умови політичного життя суспільства, інакше кажучи, відповідний політичний 

клімат, що існує у суспільстві на даному етапі історичного розвитку. 

У сучасній політичній мові термін «демократія» − один із найбільш 

поширених і багатозначних [148]. Насамперед він вживається для визначення 

типу держави і політичної системи загалом. Також йдеться про те, що 

демократія передбачає «створення великої кількості «публічних сфер», які 

дають змогу громадянам ХХІ ст. шляхом відкритого спілкування у суспільних 

інституціях контролювати державну владу на різних рівнях та значній 

території, що є гарантом забезпечення їх громадянських прав» [76, Т.1. с. 121]. 

У цьому контексті важливою є думка Ю. Габермаса про те, що в умовах 

демократії публічність влади  залежність від створення інститутів суспільного 

мовлення, «тобто це − форма політичної організації суспільства, заснована на 

визнанні народу як джерела влади, на його праві брати участь у здійсненні 

державних справ, і наділення громадян достатньо широкими правами і 
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свободами» [76, Т.1. с. 121]. Згідно з думкою авторів «Енциклопедії державного 

управління» (Київ, НАДУ, 2011 р.), у другому значенні «демократія» 

використовується для визначення форми устрою будь-якої організації, що 

базується на принципах рівноправності її членів, періодичності виборів органів 

управління, прийнятті рішень у них більшістю голосів. Йдеться про партійні, 

профспілкові, виробничі демократії. Нарешті, у третьому значенні термін 

«демократія» застосовується щодо заснованого на відповідних цінностях ідеалу 

суспільного устрою, якими є свобода, рівність, права людини, народний 

суверенітет, участь громадян в управлінні державою [146]. 

В.А. Гошовська [76, Т.1, с. 253] розглядає демократію, як «полiтичний 

лад, порядок здiйснення влади, спосiб управлiння суспiльними справами за 

участю та в iнтересах народу; практичне втiлення iдеалiв свободи, 

справедливостi, рiвностi можливостей, людських прав; соцiальна активнiсть, 

участь громадян в ухваленнi та здiйсненнi суспiльних рiшень, у життi громади, 

розв’язаннi проблем», у контексті чого визначається можливість формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління. 

У наукових джерелах у політичній науці є методологічні підходи до 

дослідження демократії, які визначають, як «нормативний» та «описово-

емпіричний» [146, с. 25] . Нормативний підхід визначає, що є ідеальна модель 

демократії, і, відповідно, обґрунтовується набір її переваг порівняно з іншими 

формами правління. Щодо другого – описово-емпіричного, то цей підхід 

аналізує демократію, як вона є. На такому підході ґрунтується, зокрема, теорія 

елітарної демократії. Ці підходи взаємозв’язані, їхнє поєднання випливає з 

первинного розуміння демократії як устрою держави, всієї політичної системи у 

формі народовладдя. 

Демократія, як народовладдя, насправді є утопічним ідеалом, проте 

зберігає важливе нормативне значення як орієнтир, мета суспільно-політичного 

розвитку суспільства. Реальна демократія в кращому разі − влада більшості над 

меншістю, в гіршому − панування добре організованої меншості, що спирається 

на економічну, а також інформаційну владу і соціальні привілеї, над більшістю 
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за її формальної згоди. Демократія − це не тільки вільні вибори та верховенство 

народу, не тільки плюралізм політичних інтересів, а й жорстка система 

державної субординації з чітким розподілом повноважень, котрих 

дотримуються не лише завдяки декретам і постановам, але й через силові 

структури вищих органів, обраних народом і підтримуваних ним. На цих 

фундаментальних принципах будуються будь-які демократичні держави [146]. 

Сучасні, засновані на цінностях лібералізму, демократії доповнюють ці 

принципи пріоритетом прав людини над правами держави, повагою до права 

меншості мати свою думку і відстоювати її, верховенством закону, поділом 

функцій різних гілок влади та ін. [144].  

За сучасних умов демократизм означає: «особисту, індивідуальну свободу 

людини, соціальну активність, участь громадян у житті держави, у розв’язанні 

суспільних проблем.. Умовою демократичності суспільства є відповідна 

налаштованість громадян, відповідний рівень громадянської культури» [146]. 

Разом з тим демократія – важливий і універсальний засіб оптимізації 

організації, функціонування і вдосконалення держави і громадянського 

суспільства, вільного розвитку особистості. 

Демократичні теорії поділяють на дві групи: безпосередньої і 

представницької (репрезентативної) демократії. Безпосередня демократія 

виходить із того, що в демократичній державі воля народу і державна влада 

повинні бути тотожними. Сам народ має безпосередньо брати участь в 

прийнятті найважливіших політичних рішень, здійсненні влади (референдум, 

пряме голосування, всенародне обговорення тощо).  

Наведемо основні аргументи, поширені в колах прихильників,  на користь 

демократії. На думку прихильників безпосередньої демократії, тільки вона 

являє собою справжнє народовладдя та забезпечує міцну легітимність влади а 

також, саме вона долає політичне відчуження громадян, підвищує стабільність 

політичної системи, розширює за рахунок участі багатьох людей 

інтелектуальний потенціал політичних рішень; забезпечує ефективний контроль 

за політичними інститутами й посадовими особами [146].  
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До недоліків безпосередньої демократії її критики відносять низьку 

ефективність рішень через недостатню компетенцію тих, хто ці рішення 

приймає. Прихильники концепції репрезентативної (представницької) 

демократії виходять із розуміння демократії як компетентного і відповідального 

перед народом представницького управління. Головний акцент робиться на 

чіткій реалізації принципу відповідальності на всіх рівнях влади та державного 

управління. Воля народу не ототожнюється з його прямою участю в управлінні 

державою, а виражається як безпосередньо на виборах, так і делегується 

депутатам і представницьким органам влади. Відносини між народом і його 

представниками будуються на основі контролю (участь у виборах), довіри, 

конституційного обмеження компетенції органів влади і посадових осіб.  

Концепція представницької демократії отримала специфічне 

обґрунтування в теорії елітарної демократії. Суть її полягає в тому, що в 

сучасній демократичній державі має діяти принцип політичного поділу праці, за 

яким реальна влада має належати політичній еліті, а маси мати право 

періодичного, головним чином електорального, контролю за її діяльністю.  

За елітарної демократії її розвиток пов’язаний не з розширенням прямої 

участі мас в політичному процесі, а зі створенням ефективного механізму 

рекрутування результативної, дійової еліти, підконтрольної народу. Головною 

перевагою представницької демократії є вільний суспільний устрій і висока 

ефективність у розв’язанні суспільних завдань. Це чіткий поділ праці, висока 

компетентність і відповідальність осіб, які приймають рішення. До недоліків 

представницької демократії слід віднести фактичне відсторонення народу від 

влади у період між виборами, депутатів і чиновників − від пересічних громадян; 

наростання в державі авторитарних тенденцій внаслідок поступового 

відсторонення законодавців виконавчою владою; широкі можливості 

політичного маніпулювання прийняттям неугодних більшості рішень за 

допомогою складної, багатоступеневої системи влади; основні ланки механізму 

репрезентативної демократії − виборець − парламент − уряд − прем’єр або 
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президент − приймають рішення на свій розсуд і у змозі до невпізнанності 

сфальсифікувати волю народу. 

Доречним є зауваження Ф. Рудича, що «людина не завжди готова до 

демократії, бо вона істота суперечлива, завжди ризикована і небезпечна, 

піддається зовнішньому впливу, маніпулюванню і лише частково є розумною» 

[146, с. 25]. У цьому контексті тим народам, яким властиві демократичний 

менталітет і демократичні орієнтації, які готові до індивідуальної свободи й 

відповідальності, демократія дійсно створює найкращі можливості для 

індивідуального і суспільного розвитку, реалізації гуманістичних цінностей: 

свободи, рівноправності, справедливості, соціальної творчості. 

Експерти характеризують політичну систему демократичного режиму 

такими властивостями, зокрема, як чіткою визначеністю функцій законодавчої, 

виконавчої, судової влади. Парламенту належить виключне право видавати 

загальнодержавні закони, а виконавчій владі – належить право законодавчої, 

бюджетної, кадрової ініціативи. Суд володіє правом визначати відповідність 

законів конституції держави, а діяльності громадян – прийнятим законам [146]. 

Вибори лідерів на всіх рівнях політичного життя проводяться лише на 

альтернативних засадах. І що особливо важливо: ефективно діє механізм 

контролю електорату над владними структурами. Погоджуємося з 

зауваженнями фахівців, у реальному житті демократичні режими не бувають 

однотипними. Так, в історії відомі ліберально-демократичні режими, у яких 

роль держави зводиться до захисту прав, свобод, власності громадян 

(прикладом є політичний режим в Італії); консервативні, які спираються не 

стільки на конституцію, скільки на політичні традиції (наприклад, 

Великобританія); охлократичні, які спираються на владу натовпу, владу 

безпосередньої мітингової демократії (сюди можна віднести режим 

Веймарської республіки у Німеччині). 

Наявність демократичного режиму − необхідна передумова формування 

правової держави: системи органів і інститутів, які гарантують і забезпечують 

нормальне функціонування громадянського суспільства. 
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Розглянемо форми організації державної влади та форми державного 

устрою та їхню можливість щодо формування та використання людського 

потенціалу в системі державного управління. Перш за все, йдеться про форми 

правління, а також про форми державного устрою, які існували у різні періоди 

людської історії [144]. Насамперед, абсолютна монархія (самодержавство), за 

якої верховна державна влада юридично належить одній особі − монархові, 

який обіймає цю посаду, як правило, в установленому порядку 

престолоспадкування. За абсолютизму наявні свавілля чиновників і 

безправність народу. Нині абсолютна монархія збереглася в Саудівській Аравії, 

Катарі, Омані, ОАЕ. 

Перехідною формою правління є дуалістична монархія, коли буржуазія 

ділить владу з феодалами. За цієї форми правління наявні одночасно дві 

політичні установи: феодальна монархія і буржуазний парламент, 

повноваження якого надто обмежені монархом. Останній наділений правом 

вето, розпуску парламенту. Дуалістична монархія наявна нині в Йорданії, 

Кувейті, Марокко. 

Конституційна монархія є буржуазною формою правління. Буржуазія тут 

владарює як в економіці, так і в політиці. Уряд формується парламентським 

шляхом і несе відповідальність за свою діяльність тільки перед законодавчим 

органом. Конституційна монархія нині діє у Великобританії (найбільш типовий 

приклад), Бельгії, Данії, Швеції, Норвегії, Японії, Новій Зеландії, Іспанії [144].  

Президентська республіка була вперше введена у США на основі 

Конституції 1787 року. За такої форми правління президент наділений 

повноваженнями глави держави і глави уряду. Посада прем’єр-міністра 

відсутня [198]. Функції різних гілок влади чітко поділені. Президент обирається 

позапарламентським шляхом, формує уряд. У нього відсутнє право розпуску 

парламенту. Система вищих органів державної влади США діє на основі 

принципу стримань і противаг , відповідно до яких президент, конгрес і 

верховний суд наділяються такими повноваженнями, які дають їм можливість 

впливати одне на одного. Президент США − глава виконавчої влади, він 
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формує уряд за участі конгресу. Конгрес є носієм законодавчої влади. 

Президент наділений правом вето щодо законопроектів, для подолання якого 

необхідна кваліфікована більшість обох палат конгресу. У США широко 

розвинена незалежна судова влада [146].  

За парламентської республіки проголошується верховенство парламенту. 

Парламент формує уряд, який очолює лідер партії, що має більшість у 

парламенті. Глава держави, як правило, обирається парламентом. Будь-які дії 

президента, включаючи розпуск парламенту і вето, можливі лише за згоди 

уряду. Отже, проголошується верховенство парламенту, який фактично працює 

під жорстким контролем уряду. Типові парламентські республіки – Італія, ФРН, 

Австрія, Швейцарія, Фінляндія, Туреччина (до останнього року, до моменту 

проведення референдуму про розширення повноважень президента) та деякі 

інші країни.  

У практиці низки країн значного поширення набули змішані форми 

правління, коли поєднуються елементи і парламентської, і президентської 

республіки. Типовим прикладом змішаного правління є Франція. Конституція 

1958 року, зберігши деякі атрибути парламентаризму, фактично оформила 

встановлення режиму особистої влади. Центральною фігурою в системі вищих 

органів державної влади Франції є президент, який з 1962 року почав обиратись 

прямими виборами. Уряд формується президентом і відповідальний лише перед 

ним. Президент головує в раді міністрів, а прем’єр – у кабінеті міністрів, який 

лише готує рішення для Ради міністрів. Президент, маючи право розпуску 

парламенту, наділений фактично більшою владою, ніж глава президентської 

республіки.  

В. Бебик, В.Бортніков, О. Гаврилюк та інші складовою політичної 

системи визначають форму державного устрою. Форма державного устрою  

зумовлює структуру території даної держави, тобто з яких частин вона 

складається, визначає взаємовідносини центральних і місцевих органів влади. 

Виходячи з цих критеріїв, виділяють просту (унітарну) та складну (федеративну 

та конфедеративну) форми державного устрою [146]. 
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Характерними рисами унітарної форми державного устрою є єдина 

конституція; єдина система органів державної влади; єдине громадянство; 

єдина судова система; територія поділена на адміністративно-територіальні 

одиниці. Унітаризм передбачає централізацію всього державного апарату, 

прямий контроль над місцевими органами влади.  

До унітарних держав належать Україна, Франція, Швеція, Норвегія, 

Фінляндія, Греція, Японія та ін. Федеративна форма державного устрою 

передбачає наявність державних утворень, наділених відповідною юридичною і 

політичною самостійністю. Характерні риси федерації: територія складається з 

територій суб’єктів, які зазвичай наділяються установчою владою, у межах 

установленої для них компетенції правом видання законодавчих актів; 

федеративна судова система, як правило, формується за єдиним зразком; 

двопалатна структура федерального парламенту. Федеративний устрій існує у 

США, Канаді, ФРН, Австрії, Росії, низці інших країн [144].  

Проте і в деяких унітарних державах (наприклад, Іспанії, Італії, Хорватії, 

Польщі, Чехії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані) парламент є двопалатним. За 

конфедеративної форми державного устрою кожна складова держави значною 

мірою є незалежною, але має і загальне (валюта, мито, єдиний економічний 

простір) [146]. Приклад конфедерації − Європейський Союз.  

Як свідчить здійсненими нами аналіз [23; 25; 26; 28], проблема політичної 

системи і середовища, в якому ця система діє, є не тільки об’ємною, але і 

надзвичайно складною. Саме в ній, як зазначають Ю. Ковбасюк та ін.. [76], 

розглядаються провідні категорії науки державного управління. Йдеться не 

тільки про політичну систему і її структури, політичний режим як сукупність 

засобів, за допомогою яких політична еліта здійснює своє володарювання, 

форми правління (монархія, президентська і парламентська республіка) і 

державного устрою (унітарна, федеративна, конфедеративна), а й про інститути 

держави, державні політики, механізми державного управління, механізми 

використання людського потенціалу в системі державного управління. Саме від 

цього залежить вибір основних інструментів та механізмів формування, 
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використання людського потенціалу в системі державного управління. Зокрема, 

як зазначається В. Авер'яновим, наприклад, співвідношення категорій «місцеве 

самоврядування» та «політична система», або «громадянське суспільство» й 

«держава», також «показує співвідношення суспільства і державної влади, прав 

і обов’язків громадян перед державою і обов’язків держави перед громадянами; 

правового регулювання суспільних відносин; діяльності політичних партій і 

громадських організацій; місця та ролі засобів масової інформації в суспільстві» 

[3, с. 243].  

Аналізуючи взаємодію громадянського суспільства і держави у контексті 

використання людського потенціалу в системі державного управління, неважко 

помітити, що потенційно вони йдуть на зустріч один одному. Інституції 

громадянського суспільства постійно висувають ініціативи владі, щодо 

удосконалення тієї чи іншої сфери людської життєдіяльності. У багатьох 

країнах світу успішно функціонує громадянське телебачення, що має форму 

одного чи двох загальнодержавних каналів. На жаль, ініціатива впровадження 

такого досвіду в Україні зазнала невдачі.  

Держава, в свою чергу розглядає ініціативи громадянського суспільства, 

частково впроваджує їх, виділяє матеріальні засоби для підтримання 

життєдіяльності інститутів громадянського суспільства та навіть створює 

власні. Так скажімо у Великобританії вже багато років існує державний орган – 

Комісія по благодійності. Важливим є те, що до безпосередніх функцій Комісії 

входить не лише реєстрація та облік громадянських організацій, а й 

організаційна, юридична, інформаційна та навіть матеріальна допомога їм. Такі 

органи існують в багатьох розвинутих країнах. На них покладено функції 

розвитку та поширення здорового образу життя, підтримки високого рівня 

освіти та освіченості громадян, підтримка релігійних общин, турбота про 

бідних та знедолених, забезпечення свободи та рівності громадян.  

Крім такого взаємозв’язку між державою та інституціями громадянського 

суспільства поширеним є включення представників громадянських інституцій в 
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обговорення нормативно-правової бази общини. Така практика відома не лише 

в розвинутих країнах, а й Україні [146].  

У Швеції, Італії, Іспанії, Бельгії, Франції навіть існують спеціальні 

дорадчі комітети та ради. Такі організації можуть мати економічну, культурну, 

релігійну, соціальну, освітню чи інші спеціалізації та виконують 

консультативний характер. Як правило, до таких організацій входять 

представники влади та спеціальних інституцій громадянського суспільства. 

Важливим, з нашого погляду є те, що рішення даних організацій в деяких 

випадках можуть мати вплив не лише на прийняття законів, актів та постанов 

влади, а й носити характер законодавчої ініціативи.  

Численні приклади діяльності таких комісій доводять про можливість 

лідерів громадянських інституцій бути обраними в законодавчі органи.  

Поширеним є також практика функціонування в межах владних 

інституцій уповноваженої особи за дотриманням прав і свобод громадян. 

Незважаючи на підзвітність цієї особи владі, чи то президенту чи парламенту, 

така діяльність є досить продуктивною. Нерідко можна спостерігати політичну 

боротьбу серед політичних гравців за дану посаду.  

Зважаючи на швидкий розвиток взаємозв’язку держави та 

громадянського суспільства можна зробити декілька важливих висновків: 

• суспільна система загалом складається з двох елементів: держави та 

інститутів громадянського суспільства. Держава акумулює в собі політичну 

владу, а інституції громадянського суспільства впливають на неї; 

• взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства 

відбувається в різноманітних формах: вибори, референдуми, консультативні 

комісії та ради, мітинги та демонстрації; 

• діалектичний зв'язок держави та громадянського суспільства 

вимагає легітимізації політичної влади держави з боку інституцій 

громадянського суспільства;  

• розвиток інституцій громадянського суспільства, прав і свобод 

громадян передбачає розвиток та посилення авторитету влади. 
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З іншого боку, як наголошують Ю. Ковбасюк та інші[76, с. 231], основні 

механізми використання людського потенціалу в системі державного 

управління можна розглядати через механізми участі громадян в управлінні 

державним справами.  

У багатьох країнах відповідно до їхніх законів, громадяни мають право 

брати участь в управлінні справами держави як безпосередньо, так і через своїх 

представників [35]. Саме в цьому полягає вища правова сутність прозорості 

державної політики, доступності та відкритості процесів підготовки, прийняття 

та реалізації рішень на всіх рівнях державного управління і в усіх сферах 

суспільних відносин. 

Управління – багатогранний, складнопідрядний і поліструктурований 

процес, орієнтований на досягнення певних цілей [32]. Що стосується 

управлінню справами держави такою метою виступає задоволення інтересів і 

потреб, як окремих соціальних груп, так і всього суспільства загалом. 

Як визначають Ю. Ковбасюк та ін.. [76], з системних позицій участь 

громадян в управлінні справами держави є системою впливу громадян на 

здійснення загальнодержавних справ, що є складовою частиною системи більш 

високого рівня. Це система управління справами держави. 

Поширеною формою участі громадян в управлінні справами держави є 

вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування та вступ на 

державну службу. 

На нашу думку, участь в управлінні справами держави не може бути 

зведена тільки до сукупності політичних прав (як це наприклад, зазначено у 

Конституції України, де йдеться про активне і пасивне виборче право) [84]. 

Крім прав обирати і бути обраними, брати участь в референдумі, перебувати на 

державній службі і брати участь у здійсненні правосуддя громадяни можуть 

реалізовувати своє право на участь в управлінні справами держави і в інших 

формах. Число таких форм досить велике.  
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Одними з найбільш поширених форм і гарантій участі громадян в 

управлінні справами держави є: 

• звернення до державних органів,  

• право громадян на здійснення місцевого самоврядування,  

• право на участь громадян в громадських об'єднаннях і, зокрема, 

політичні партії,  

• право на мирний протест шляхом використання конституційних 

прав на проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів і пікетувань,  

• право на інформацію, зокрема, на достовірну інформацію про стан 

навколишнього середовища,  

• петиції і інше. 

Отже, участь громадян в управлінні справами держави не може бути 

зведена до сукупності конституційних прав, а охоплює більш широку сферу 

доступу громадян до публічного управління [162]. Іншими словами, участь 

громадян в управлінні державою може бути ними реалізована в формах, прямо 

не передбачених конституціями країн. 

Наприклад, Конституція України [84], на відміну від права на рівний 

доступ громадян до державної служби, не містить права на рівний доступ до 

служби в органах місцевого самоврядування. Разом з тим, дане право 

закріплено в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» [40, Ст. 

170.] та в Законі України «Про органи самоорганізації населення» [41], згідно з 

якими, громадяни, які володіють державною мовою, мають право на рівний 

доступ до такої служби і рівні умови її проходження незалежно від статі, раси, 

національності, походження, майнового і посадового становища , місця 

проживання, ставлення до релігії, переконань, належності до громадських 

об'єднань, а також від інших обставин, не пов'язаних з професійними та 

діловими якостями службовця. 

Можна констатувати, що участь громадян в управлінні справами держави 

передбачає значну кількість форм реалізації на самих різних рівнях 

конституційно-правового регулювання, перелік яких не є і не може бути 
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закритим. Спробуємо провести класифікацію форм участі громадян в 

управлінні справами держави на такій основі: 

1. В залежності від сфери застосування можлива участь громадян в 

управлінні справами держави: 

• в області законотворчості; 

• в сфері виконавчої влади; 

• в сфері здійснення правосуддя. 

2. В залежності від суб'єктів участі можна виділити колективні та 

індивідуальні форми участі громадян в управлінні справами держави. 

3. В залежності від способу застосування можливі прямі і опосередковані 

форми участі громадян в управлінні справами держави. 

4. В залежності від рівня нормативного закріплення - конституційні і 

законодавчо визначені. 

5. Виходячи зі ступеня державного впливу - засновані на державному 

імперативі і ініційовані особою самостійно, тобто засновані на власному 

вільному волевиявленні особи (зрозуміло, в межах, встановлених законами). 

Як визначили Ю. Ковбасюк та ін.. [76], особливістю участі громадян в 

управлінні справами держави є спрямованість на реалізацію, як приватного 

інтересу, так і публічної мети - формування ефективної системи державного 

управління. Зіткнення приватних і публічних інтересів, пов'язаних з участю в 

управлінні справами держави, можна відзначити в тому, що це пов'язано з 

пошуком оптимального балансу між інститутами безпосередньої і 

представницької демократії. 

Безпосередня демократія є формою прямого волевиявлення народу або 

будь-яких груп населення. Згідно з Конституцією України, вищим 

безпосереднім вираженням волі народу є референдум і вільні вибори [84]. 

Представницька демократія означає делегування частини належних народові 

владних повноважень формується органами публічної влади. У зв'язку з цим 

значущим і практично важливим є питання про розмежування «сфери ведення» 

представницької і безпосередньої демократії. Референдум, що забезпечує 
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безпосередню участь громадян в управлінні справами держави і відкритість 

процесів прийняття політичних рішень, узаконених волею народу, не може 

підміняти органи народного представництва [71, с. 234], за допомогою 

діяльності яких громадяни також беруть участь в управлінні справами держави. 

Однією з форм участі громадян у формуванні органів публічної влади 

виступають вибори, в яких «втілюються як особистий інтерес кожного 

конкретного виборця, так і публічний інтерес, що реалізується в об'єктивних 

підсумки виборів і формування на цій основі органів публічної влади» [35, с. 

123]. Вибори як процес залежать від типу виборчої системи. Є таке розуміння 

цього поняття: вузьке;, нормативно-правове; широке. Вони не заперечують одне 

одного, а розглядають з різних боків: виборча система, як спосіб переведення 

голосів виборців в мандати депутатів та владні посади (мажоритарний та 

пропорційний); виборча система, як порядок формування виборчих органів 

держави, спосіб, у який розподіляються депутатські мандати; виборча система, 

як сукупність суспільних взаємовідносин, взаємодій, процесів, інститутів, 

цінностей, норм, які обумовлюють формування виборних органів держави [7]. 

Участь громадян в управлінні справами держави здійснюється в різних 

формах, що представляють собою сукупність самостійних конституційних 

прав, а також прав, не зазначених безпосередньо в законодавстві, але загальною 

ознакою яких є наявність «соціального ефекту», що полягає в настанні змін, 

більш-менш значущих для соціуму загалом. 

Форми участі громадян в управлінні справами держави можуть бути 

класифіковані за різними підставами, найбільш важливим з яких виступає 

симбіоз поділу форм участі громадян в управлінні справами держави на прямі і 

опосередковані, в різних сферах: в області законотворчості, виконавчо-

розпорядчої діяльності та здійснення правосуддя. 

Крім того, за своєю ціннісно-смисловою складовою і результатами 

реалізації ці механізми мають подвійний вплив. По-перше, дозволяють 

задовольнити власні потреби громадянина - одержання будь-якої переваги від 

обрання конкретного депутата, побудова кар'єри на державній службі, 
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отримання грошової винагороди за виконання умов контракту з державою. По-

друге, спричинюють «соціальний ефект», що полягає у змінах, більш-менш 

значущих для соціуму – формується представницький орган влади, відбувається 

ротація кадрів на державній службі, тощо.  

Однак участь громадян в управлінні державою може здійснюватися в 

безлічі інших форм, які прямо не передбачені законодавством. Тому ми, 

розглядаючи форми участі громадян в управлінні справами держави, будемо 

враховувати значимість інституту громадянського суспільства для реалізації 

права громадянина на участь в управлінні. 

Між громадянським суспільством і державою існуює взаємозалежність, 

зокрема, участь громадян в управлінні справами держави є необхідною умовою 

функціонування громадянського суспільства і його розвитку. А також, 

розвинуте громадянське суспільство є необхідною умовою функціонування 

держави на основі демократичних принципів. Тому системна єдність 

конституційних формул народовладдя і участі громадян в управлінні справами 

держави виражається в принципі взаємовпливу між демократичною державою, 

її громадянами та громадянським суспільством. 

Характер взаємодії суспільства і держави багато в чому детермінований 

політичною культурою суспільства, яка ґрунтується на менталітеті і політичній 

активності конкретних соціальних груп і кожного громадянина. 

В юридичній літературі по-різному представляється класифікація форм 

участі громадян в управлінні справами держави [129]. Найважливішим 

елементом юридичного механізму реалізації конституційного права громадян 

на участь в управлінні справами держави є оргаганізаційно-правова форма. 

Встановлення її змістовної частини, її правового вираження дозволяє чіткіше 

уявити види людської діяльності, спрямовані на досягнення і рішення певних 

цілей і завдань. На цій підставі можна припускати виникнення нових 

організаційно-правових форм участі громадян в управлінні справами держави в 

майбутньому.  
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Організаційно-правова форма участі громадян в управлінні справами 

держави - це юридично значима дія громадянина або групи громадян, яка 

встановлюється або допускається нормою права, здійснювана в процесі 

реалізації права на управління або ведення справами держави. 

Основні організаційно-правові форми участі громадян в управлінні 

справами держави, дослідники класифікують виходячи із системних якостей за 

різними підставами декларативні; ідеологічні; інституційні;політичні та ін. Усі 

існуючі організаційно-правові форми конституційного права участі громадян в 

управлінні справами держави діляться на три групи: державно-політичні 

організаційно-правові; суспільно-політичні організаційно-правові; 

індивідуальні організаційно-правові форми.  

Традиційно конституційне право громадян на участь в управлінні 

справами держави з державно-політичної точки зору асоціюється з 

використанням таких організаційно-правових форм як:  

● вибори;  

● референдум;  

● право рівного доступу до державної служби;  

● право у здійсненні правосуддя.  

Але в сучасних дослідженнях виділяються і інші державно-політичні 

організаційні форми участі громадян в управлінні справами держави, мають 

широку практику застосування. Йдеться про такі, як: 

● консультативна рада (колегіальний консультативний орган, що 

створюється з метою координації роботи міністерств, комітетів і комісій та 

надання допомоги керівнику в організації діяльності державного органу); 

● рада експертів, молодіжний парламент, тощо (громадський 

дорадчий (консультативний) орган при законодавчому (представницькому) 

органі державної влади, який в певній мірі може брати участь в розробці 

нормативних правових актів у сфері державної молодіжної політики, здійснює 

взаємодію з відповідними комітетами, комісіями, депутатами органу 

законодавчої влади); 
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● національна рада реформ, національний проект (національний 

пріоритетний проект, який є механізмом прискорення системних змін, 

безпосередньо впроваджує в масову практику нові управлінські підходи, 

реформи у певній сфері). 

Перераховані форми участі громадян в управлінні безпосередньо 

пов'язані з процесом розвитку інститутів громадянського суспільства, що 

«спонукає державу до пошуку ефективного правового механізму взаємодії з 

неурядовими організаціями власних громадян з метою досягнення суспільних 

благ і, в кінцевому підсумку, поліпшення якості життя своїх громадян» [83]. На 

нашу думку, до таких механізмів можна віднести: 

● державне соціальне замовлення (доручення держави на виконання 

заходів та заходів, спрямованих на вирішення соціально значущих проблем 

міждержавного, транскордонного, федерального, окружного, штату, обласного, 

регіонального рівнів); 

● створення державно-громадських об'єднань обласними 

(регіональними, федеральними, окружними, органами штату) органами 

виконавчої влади, які здійснюють свою діяльність відповідно до положень, що 

затверджуються цими органами влади. 

Типові положення про державно-громадські об'єднання затверджуються 

органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної 

політики та нормативно-правового регулювання у певній сфері діяльності. 

Отже, в багатьох країнах світу, фактично і в Україні також, постійно і 

досить продуктивно використовуються різні державно-політичні організаційно-

правові форми участі населення в управлінні справами держави [146]. Але для 

підвищення якості використання правового регулювання даного виду 

організаційно-правових форм необхідно ширше залучення до даного процесу 

громадян держави, слід давати їм в рамках діяльності організаційно-правової 

форми різні доручення і наділяти обов'язками. Саме так буде підвищуватися 

ефективність державного управління з залученням людського потенціалу в 

систему державного управління.  
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Суспільно-політичні форми конституційного права участі громадян в 

управлінні справами держави в Україні випливають з конституційного права 

громадян, але прямо не встановлюються. Встановлене конституційне право має 

практичне вираження в питаннях ведення справами держави або у вирішенні 

суспільних проблем. Організаційно-правові форми більшою мірою орієнтовані 

на використання колективних форм впливу на суспільні відносини (громадська 

палата, громадська експертиза, національно-культурна автономія; громадська 

ініціатива; громадська самодіяльність; громадське обговорення). 

Незважаючи на те, що реалізація конституційного права громадян на 

участь в управлінні справами держави у вигляді суспільно-політичних 

організаційно-правових форм прямо не встановлюється Конституцією України 

[84], існує широка практика застосування даного правового інституту. 

Зближення громадських і державних інтересів породжує необхідність 

використання особистісних можливостей, потенціалу громадян для держави. 

Цього можна досягти, застосовуючи різні види суспільно-політичних форм 

участі громадян у вирішенні суспільних і державних справ. 

Індивідуальні організаційно-правові форми конституційного права участі 

громадян в управлінні справами держави мають свою правову специфіку і 

затребуваність. Дані організаційно-правові форми орієнтовані, в більшій мірі, 

на окрему особистість, так як в цьому випадку індивід реалізує свої особисті 

потреби, цілі і завдання. Наприклад, широко поширена така організаційно-

правова форма участі громадян в управлінні справами держави як звернення 

громадян (індивідуальні та колективні). 

Поняття «звернення» має статус юридичної категорії, вона встановлює 

параметри і можливості його використання. Звернення постає як право, 

об'єктивне і суб'єктивне. Існує безліч різних моделей звернень громадян, які 

вимагають свого правового встановлення і регулювання. Традиційні письмові 

та усні звернення громадян в різні державні структури мають досить детально 

розроблену правову базу. Але, що стосується, до прикладу, поводження з 

використанням сучасних інформаційних технологій, як наголошують 
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В. Карачай, П. Клімушин, то воно «вимагає додаткової розробки законодавчої 

бази» [73, с. 17; 75, с. 15].  

Своєрідними модифікаціями індивідуальної організаційно-правової 

форми участі громадян в управлінні справами держави можна вважати такі як:  

● телефон довіри;  

● громадська приймальня;  

● «Пряма лінія» і т.д.  

Затребуваність такої організаційної форми як звернення настільки велике, 

що різні варіанти і моделі даної форми присутні практично у всіх інших 

формаціях участі громадян в управлінні справами держави. 

Заслуговує на увагу також така індивідуальна організаційно-правова 

форма конституційного права участі громадян в управлінні справами держави 

як: 

● благодійність 

● волонтерство.  

Пожертвування майна громадянину повинно бути обумовлено 

жертводавцем використанням цього майна за певним призначенням, при 

відсутності такого умови пожертвування майна громадянину вважається 

звичайним даруванням, а в інших випадках пожертвуване майно 

використовується обдаровуваним відповідно до призначення майна.  

Волонтерство, як добровільна діяльність громадян - безкорисливе 

виконання робіт, надання послуг, надання іншої підтримки.  

Меценатство - безкорислива, безоплатна допомога громадян у сфері 

мистецтва, науки, культури, освіти, освіти, що виражається в передачі іншим 

громадянам або юридичним особам майна і грошових коштів.  

Аналіз правового забезпечення індивідуальних організаційно-правових 

форм конституційного права участі громадян в управлінні справами держави 

свідчить, що:  
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по-перше, при формуванні будь-яких організаційно-правових форм участі 

громадян в управлінні справами держави і суспільства слід враховувати 

інтереси конкретної особистості [39];  

по-друге, дослідженні нами основні механізми використання людського 

потенціалу в системі державного управління мають такі ознаки: комплексність; 

спосіб закріплення і використання; об'єднання різних організаційних формацій; 

реалізація ініціативи громадян; добровільність діяльності індивіда; юридично 

значима дія (яка має правові наслідки);  

по-третє, сама особистість самостійно не зможе повністю реалізувати 

своє конституційне право на участь в управлінні справами держави поза 

організаційно-правового оформлення або без суттєвої підтримки з боку органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування.  

Звертаючись до аналізу щорічних Послань Президента України [149], які 

дають розуміння вектору соціально-політичного розвитку держави, 

ініційованого президентською владою та підтримуваного парламентською 

(закон про державну службу) [45] та виконавчою владами (реформа 

територіальної організації влади та місцевого самоврядування) [179], 

переконаємося, що даний вектор направлений на модернізацію всіх сфер 

державного управління при активізації процесу участі громадян в управлінні 

справами держави, максимальному використані людського потенціалу в системі 

державного управління. Орієнтування держави на формування діалогу з 

інститутами громадянського суспільства та окремими громадянами в побудові 

демократичної правової держави, як наголошують експерти, «актуалізує 

проблему підвищення політико-правової активності громадян» [83]. 

Таким чином, загальною ознакою форм участі громадян в управлінні 

справами держави є наявність певного «соціального ефекту», що полягає в 

настанні змін, більш-менш значущих для соціуму загалом і представляє собою 

певну властивість конституційних прав, які забезпечують участь громадян в 

управлінні справами держави. 
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Аналіз існуючих основних механізмів використання людського 

потенціалу в системі державного управління показує, що в світі і в Україні за 

останні кілька років домінували державно-правові організаційні форми участі 

громадян в управлінні справами держави. Але разом з тим, активізується 

розвиток суспільно-політичних організаційно-правових форм участі громадян в 

управлінні справами держави. Дана тенденція пов'язана з розвитком інститутів 

громадянського суспільства. 

Транснаціональним механізмом залучення людського потенціалу в 

системі державного управління можна розглядати партнерство «Відкритий 

уряд» [163], до якого приєдналися 75 країн, які дозволяють своїм громадянам 

ретельно стежити за роботою уряду [218]. Вони надають їм доступ до 

офіційних документів і процедур за допомогою комп'ютерів або мобільних 

телефонів і реагують на запити громадян. І, нарешті, вони закликають громадян 

допомагати виявляти корупцію в уряді і боротися з нею. 

Основні розвинені країни і деякі малі держави - в тому числі Естонія, 

Чилі, Коста-Ріка і Сінгапур, - очолюють рейтинг відкритого уряду, 

опублікований проектом «Всесвітня справедливість» [249]. Інші країни 

домагаються значного прогресу. Наприклад, Колумбія, дозволяє громадянам 

стежити за діями уряду в Інтернеті і просить висловлювати свою думку. 

Закуповує товари і послуги он-лайн через систему електронних закупівель, яка 

підвищує ефективність і прозорість і знижує витрати. Законодавчо оформляє 

заходи по боротьбі з корупцією і забезпечення доступу до інформації та планує 

прийняття додаткових законів. Індонезія - у міру того як в Індонезії телефони 

отримують повсюдне поширення - уряд намагається надати громадянам 

можливість використовувати їх для оцінки громадських послуг [264; 265]. Як 

показали Т. Маматова, Ю. Шаров, М. Зварич та ін. [218], це дозволяє 

громадянам здійснювати он-лайновий моніторинг і верифікацію надання 

державних послуг. Координує зусилля в області «Відкритого уряду» з відділом 

адміністрації президента, який займається цими питаннями. Юридично захищає 

інформаторів і має спеціальний офіс із забезпечення громадського доступу до 
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інформації. Крім того, проводить громадські форуми про плани в області 

національного та місцевого розвитку [264; 265]. 

Румунія забезпечує онлайн-доступ громадськості до даних про державні 

доходи і витрати. Може запрошувати відгуки громадян он-лайн перевірити 

наявність пропонованої політики. Публікує 2 млн судових рішень в Інтернеті і 

збирає статистику, дозволяючи громадянам оцінювати роботу судів. Діяльність 

в області прозорості уряду курується прем'єр-міністром і одним з міністерств; 

проводяться щомісячні зустрічі, хакатони і тренінги, а також відзначається 

тиждень відкритого уряду [264; 265]. 

Кенійські жінки ще у 2010 році стояли в черзі для голосування. Сьогодні 

громадяни з комп'ютерним доступом можуть реєструватися для голосування і 

дізнаватися про майбутні вибори он-лайн. Відкрита Інтернет-платформа 

дозволяє громадянам подавати заяву на отримання свідоцтва про шлюб, 

водійських прав, паспорта та інших документів. Публікує дані перепису і 

урядові доповіді на платформі відкритих даних. Уряд будує мережу 

комплексних центрів для надання ІТ-підтримки людям, які не мають доступу до 

інтернету або мобільного зв'язку, при використанні державних послуг он-лайн. 

Надає можливість реєструватися для голосування і отримувати інформацію про 

кандидатів он-лайн [264; 265]. 

Відзначаючи річницю «арабської весни» в січні 2016 року, тунісці 

вітають еру демократичного правління, в якій нові закони дозволяють їм 

вступати в контакт з урядовими чиновниками он-лайн. Уряд публікує в 

Інтернеті дані про нафтову і газову промисловості. Відкрив сайт, через який 

заявки про отримання інформації направляються безпосередньо урядовим 

установам. Запрошує онлайн-відгуки громадськості з питань політики. 

Дозволяє громадянам оплачувати рахунки он-лайн або за допомогою мобільних 

пристроїв. Публікує «громадський бюджет», написаний на зрозумілою всім 

мовою [264; 265].  

Інновації в управлінський діяльності органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування є ключовим чинником прискорення темпів 
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соціально-економічного розвитку держав та їх територій, виходу з кризових 

ситуацій, розв’язання суспільних проблем в умовах дефіциту матеріально-

фінансових ресурсів [145]. Визнання їх важливості неодмінно набуває 

інституційних форм.  

Сьогодні у світі намітилася тенденція створення спеціальних установ, які 

всебічно підтримують інновації в державному і муніципальному управлінні. 

Приклади таких установ та напрями їхньої діяльності – це Обсерваторія 

інновацій публічного сектору (Thе Obsеrvаtory of Рublіс Sесtor Іnnovаtіon [262]) 

створена Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Ця 

установа збирає та аналізує приклади управлінських інновацій; сприяє обміну 

досвідом щодо таких інновацій; надає консультативну допомогу та підтримує 

співпрацю щодо інноваційних управлінських проектів; є майданчиком для 

обговорення та спільного творення інновацій. Центр демократичного 

врядування та інновацій (Сеntеr for Dеmoсrаtіс Govеrnаnсе аnd Іnnovаtіon [237]) 

створений на базі Школи державного управління ім. Кеннеді при 

Гарвардському університеті. Завдяки приватним грантам Центром з 1985 р. 

започатковано щорічний конкурс урядових інновацій. Сьогодні його 

завданнями є заохочення інноваційних ідей щодо участі населення у розробці та 

контролі виконання рішень про витрачання бюджетних коштів, формуванні 

державної і місцевої політики, напрямів використання краудсорсингу, розвитку 

міжсекторної та міжрівневої співпраці тощо. Під егідою Центру реалізується 

низка проектів: «Bеttеr, Fаstеr, Сhеареr» 228], «Сrіsіs Lеаdеrshір» [237], «Dаtа-

Smаrt Сіty Solutіons» [230] та ін.  

Проект «Bеttеr, Fаstеr, Сhеареr» спрямований на появу й упровадження 

інноваційних ідей органами публічного управління, які прагнуть задовольнити 

потреби суспільства при одночасному зниженні вартості послуг й підвищенні їх 

якості 228]. У межах проекту створено сайт, на якому узагальнюються та 

висвітлюються передові інноваційні підходи до розробки й реалізації політики, 

формування партнерських відносин між урядом і приватним сектором. Центр 

інновацій публічної служби (Thе Сеntrе for Рublіс Sеrvісе Іnnovаtіon (СРSІ) [258] 
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є урядовою структурою Південної Африки. Основна його мета – формування 

культури і практики інновацій для подолання найгостріших проблем розвитку 

держави. Серед основних методів, зокрема, такі, як проведення наукових 

досліджень і розробок, а також, інкубація інновацій, партнерські проекти з 

приватним сектором. Коло проблем, щодо яких Центр застосовує різні 

інноваційні підходи, досить широке – від поліпшення якості надання послуг 

лікарнями до зниження рівня злочинності в державі. 

Щодо місцевої політики, то варто відзначити, зокрема, Лабораторію 

розвитку міста Мехіко (Lаborаtorіo Раrа lа Сіudаd, Mеxісo) [246], яка розробляє і 

організовує реалізацію цілої низки інноваційних проектів щодо підвищення 

ефективності діяльності міської влади, її взаємодії з населенням та загалом 

розвитку міста, як комфортного й творчого простору. Особливістю Лабораторії 

є те, що вона об’єднує людей з різних сфер, щоб забезпечити новизну ідей. Та  

оскільки, цей напрям діяльності для міської влади є дещо новим, її працівники 

постійно взаємодіють із зовнішніми експертами. На сайті Лабораторії [246] 

будь-хто досить легко може залишити свою ідею, пропозицію щодо розвитку 

міста, ознайомитися з інформацією про інноваційні проекти. 

Варто також назвати Китайський Гуанчжойський інститут міських 

інновацій (Guаngzhou Іnstіtutе for Urbаn Іnnovаtіon) [242], який проводить 

системні дослідження з питань, які пов’язані з міськими інноваційними 

рішеннями. Даний Інститут також організовує міжнародні семінари та 

симпозіуми з проблематики інноваційного управління. А т акож, цей Інститут 

формує бази даних інновацій щодо розвитку міст; проводить всесвітньо 

відомий міжнародний конкурс міських інновацій. Безумовно, накопичення 

певного досвіду інноваційного державного та муніципального управління є 

корисним для усіх держав та їх органів влади. Це зумовлює потребу розвитку 

спеціальних мереж. Так, Глобальна мережа публічних інновацій (Thе Globаl 

Рublіс Іnnovаtіon Nеtwork) [259] була створена вже в 2002 р., причому за 

недержавні кошти. Її метою є узагальнення і поширення знань про інновації у 

сфері державних і муніципальних послуг, громадської діяльності щодо 
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управління суспільними справами. На сьогодні вона об’єднує більше десяти 

програм щодо відзначення інноваційної державної політики таких країн, як 

Бразилія, Китай, Мексика, Перу, США, Східна Африка, Південна Африка, 

Філіппіни, Чилі. Крім них також є низка інституцій, які підтримують появу 

інновацій в державному і муніципальному управлінні, розвитку 

самоврядування, залучення людського потенціалу в систему державного 

управління. Але навіть побіжний аналіз дозволяє встановити, що їх типовими 

завданнями є формування банку даних щодо інновацій, розвиток інноваційного 

мислення у відповідних кадрів, навчання та надання консультативної 

підтримки, підготовка інформаційних та методичних матеріалів, залучення 

громадян до генерації ідей щодо розв’язання суспільних проблем, відзначення 

кращих ініціатив через організацію відповідних конкурсів, щоб максимально 

залучати людський потенціал в систему державного управління, 

використовуючи усе нові механізми. 

Окремим механізмом формування та використання людського потенціалу 

в державному управлінні є система державної служби, яка утворює серцевинну 

організацію механізму держави, робить даний механізм готовим і придатним до 

практичної реалізації завдань і функцій держави. Держава, як особливий 

інститут публічної політичної влади реалізує свої завдання і функції за 

допомогою конкретних дій особового складу, що перебуває у неї на службі. 

Державні службовці втілюють завдання і функції держави, від них залежить 

ефективність держави. Ефективне функціонування державних органів можливе 

за умови системної роботи з формування, розвитку, використання людського 

потенціалу.  

В складних сучасних економічних, політичних, управлінських, 

безпекових, інформаційних умовах, в яких перебуває сучасне суспільство, ще 

більш загострюється потреба наукового обґрунтування дієвої стратегії щодо 

людського потенціалу, а також шляхів та ефективних механізмів забезпечення 

якісних інструментів (державних політик) її реалізації. Як зазначають 

українські експерти з управління людським та соціальним розвитком у регіонах 
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України (О. Новікова, О. Амоша, Л. Шаульська), для України ця проблема 

актуальна особливо [216, с. 25-30]. 

Концептуалізація досвіду формування та використання людського 

потенціалу в системі державної служби дає можливість розкрити такі головні 

складові змісту людського потенціалу, які визначають його сутність у контексті 

управлінської парадигми, обґрунтувати чинники та пріоритетні напрями  

розвитку людського потенціалу в системі державного управління, здійснити 

вибір ефективних механізмів його використання в системі державного 

управління в Україні. Основу людського потенціалу в системі державного 

управління в Україні утворює система державної служби України. Як визначає 

Т. Соколова, державна служба – «це збірне поняття, яке поширюється на всіх 

осіб, з тих, які працюють у державних установах та поділяються на чиновників 

(урядовців), які вступають на службу шляхом довічного призначення та 

отримують державну пенсію, та службовців й технічних працівників, які 

працюють на умовах індивідуального контракту із певним терміном дії та 

отримують пенсію на основі договору про соціальне страхування» [190, с. 88].  

Досвід європейських країн щодо створення професійних систем 

підготовки посадових осіб – державних службовців, зокрема, засвідчує, 

залежність ефективності державного управління від ефективності системи 

державної служби. Підвищення ефективності державної служби було й одним із 

завдань в процесі інтегрування країн Європейського Союзу. Сьогодні 

підготовка кандидатів перед прийомом на роботу в кар’єрній системі є 

необхідною складовою процедури відбору. Прикладом може слугувати 

Національна школа державного управління в Польщі. Цей спеціальний заклад 

надає забезпечує дворічну підготовчу програму для кандидатів на державну 

службу. Як досліджено К. Проскуряковою [173, с. 69-72.] та Д. Красівським 

[90], у Польській Республіці раніше корпус державної служби розподілявся на 

дві основні категорії – це корпус державної служби (державні службовці) та 

службовці. Сьогодні у системі державної служби Польщі є три категорії 

працівників: 1) співробітники, які працюють на підставі трудового договору; 2) 
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державні службовці, які працюють на основі номінації (класичні бюрократи з 

довічним терміном перебування); 3) особи, які займають керівні посади 

(найняті на основі призначення) [262 ]. Призначені державні службовці в якості 

пріоритетної групи мають деякі додаткові права у порівнянні з 

співробітниками. Існує два способи отримання цього статусу: приймаючи так 

звану кваліфікаційну процедуру (державний іспит), закінчивши Національну 

школу державного врядування ім. Леха Качинського (урядова школа, 

безпосередньо підпорядкована прем'єр-міністру). І, зрештою, особи, що 

займають керівні посади, найняті на основі призначення. Корпус цивільної 

служби є загальним терміном для юридичних відносин на державній службі. 

Він включає всі три категорії. 

За даними статистичного звіту [262], корпус державної служби Польщі в 

2016 р. мав такі показники. Середня зайнятість членів корпусу державної 

служби - 118848 посад, кількість новопризначених державних службовців – 

7728; структура зайнятості за статтю – 70% жінок, 30% чоловіків. Середня 

місячна валова заробітна плата – 5266 злотих. Спостерігається зменшення 

зайнятості на державній службі, особливо серед призначених державних 

службовців. Більше жінок на державній службі, а також, зниження частки 

молоді в корпусі державної служби, зростання зайнятості у групі вищих посад 

на державній службі [262].  

Можна констатувати, що у Польщі запроваджено досить ефективний 

інструмент управління людськими ресурсами в системі державної служби. По-

перше, відбулося включення управлінських посад до державної служби; по-

друге, реалізовані заходи зі зміцнення системи управління людськими 

ресурсами, шляхом підбору кадрів на вищі керівні посади в системі державної 

служби у формі відкритого конкурсу; по-третє, відбулося об'єднання системи 

винагород та заробітної плати з оцінкою роботи. 

Як зазначають Н. Шаповалова та І. Пресняков, «адміністративна реформа 

у Польщі мала два джерела натхнення: європейський досвід і практику та власні 

традиції» [224]. Дійсно, принципи, закладені в проведення адміністративної 
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реформи, базувалися на традиціях європейської цивілізації. Детально польський 

досвід у сфері реформування держави і побудови розвинутих місцевих органів 

самоврядування проаналізовано Р. Сосновскі [182] та П. Гуралем [29]. По суті, 

глибока структурна реформа публічної адміністрації складалася з двох 

взаємопов'язаних реформ, які проводилися одночасно, – реформи 

територіального устрою та реформи місцевого самоврядування 

(децентралізації) [182]. Процес реформування публічної служби відображений у 

тексті Конституції Польщі (1997 р.). Діяльність органів територіального 

самоврядування регулювалась законами про самоврядування 1990 р., повітове 

самоврядування 1998 р. Урядова адміністрація керувалась Статутом про Раду 

Міністрів 1996 р., статутом про діяльність урядової адміністрації 1997 р. та 

статутом про урядову адміністрацію у воєводстві 1998 р. Велике значення для 

результативності реформування публічної служби відіграли залучені експерти, 

які діяли в рамках програми SІGMА [166].  

Сьогодні державна служба у Польщі – це «перш за все люди – члени 

корпусу державної служби, місія яких – служити громадянам і забезпечувати 

ефективне функціонування та управління державою, ефективність такого може 

бути забезпечена персоналом – компетентними посадовими особами, 

професіоналами, справедливо і неупереджено виконують свої обов'язки» [ 262]. 

Д. Довіят-Урбанський, голова державної служби Польщі, запевняє, що 

державна служба, яка має довіру громадян, «гарантує здійснення ключових дій 

для функціонування держави, державна служба і люди, які працюють в ній, 

повинні вселяти довіру суспільства, державна служба повинна бути важливим 

елементом ефективної держави» [ 262]. 

Що ж до проблем, то саме «питання кадрового забезпечення в період 

реалізації реформи спричинили проблеми ефективної реалізації стратегії 

регіонального розвитку», як вважає Адамович, який досліджував ситуацію у 

Польщі [2, с. 319]. Отже, за оцінками аналітиків, Польща також мала хвилі 

посилення розриву у рівні соціального й економічного розвитку регіонів. І цей 
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досвід вирішення кадрових проблем може бути корисним для України щодо 

формування кадрового потенціалу у системі державної служби. 

Іншим прикладом успішної моделі державної служби є німецька. Як 

зазначає Ю. Кізілов [70, с. 64], її специфіка в тому, що «поняття державного 

службовця є неоднозначним і фактично охоплює три категорії осіб», а саме: 

чиновників, службовців і працівників. Чиновники призначаються довічно. З 

службовцями та працівниками укладають трудову угоду, яка може бути 

розірвана. Правовий статус чиновництва регулюється федеральним 

законодавством. Посадова модель публічної служби повністю організовується 

виходячи з короткострокових потреб у персоналі. Набір проводиться на 

конкретну посаду, а не до номенклатурної групи, професії чи будь-якої іншої 

групи, яка дає можливість бути призначеним на певну кількість посад[90; 126].  

У нинішніх дискусіях про професійний розвиток співробітників 

державної служби в Німеччині, основна увага приділяється віковій структурі 

працівників. Якщо станом на червень 2015 р. у системі державної служби було 

зайнято 4,8 млн. службовців [251], (в тому числі без допомоги з безробіття) і 

середній вік співробітників склав 44,5 року, то станом на 2017 р. 

нараховувалося вже 4,68 млн. персоналу державних службовців. Середній вік 

співробітників по країні – 44,5 р. а 15% були молодші 30 р., 11% - це 60 р. і 

старші. За даними служби статистики Німеччини, якщо подивитися на всі 30,8 

млн. працівників, які сплачують внески соціального страхування, то 21% - це 

категорія молодші 30 р. [248]. Це на 6% більше, ніж така ж вікова категорія на 

державній службі. Однією з причин такої різниці є висока частка випускників 

університетів в державному секторі. Їхній більш пізній старт професійної 

кар'єри призводить до зниження частки молодих співробітників. 7% з 

охоплених соціальним забезпеченням – це категорія 60 р. і старші. Відповідно, 

на 4 % менше, ніж на державній службі. Більш висока частка літніх працівників 

пов'язана в основному з тим, що багато вчителів, найняті в 1960-х і 1970-х рр. у 

результаті дитячого буму, тепер мають пенсійний вік [248]. Середня місячна 

валова заробітна плата працівників у системі державної служби Німеччини у 
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червні 2016 р. була для державних службовців – 3720 тис. €, суддів – 3520 €, 

професійних солдатів (на постійній основі) – 3790 €, тимчасових солдатів – 

3600 € [248].  

Два закони регулюють правовий статус федеральних чиновників 

Німеччини. По-перше, це Федеральним законом про державних службовців (у 

ред. від 27 лютого 1985 р.) і, по-друге, Федеральним законом про правове 

положення чиновників (у ред. від 27 лютого 1985 р.). Землями Німеччини 

прийняті власні закони, які встановлюють правове положення чиновників землі 

(з відповідністю положенням Федерального закону) [137, с. 123-132].  

Досліджуючи особливості публічної служби Німеччини, І. 

Лопушинський [94] відзначив, що «особливі права й обов'язки чиновництва», 

які, на відміну від інших осіб, які працюють по найму, виражаються у порядку 

призначення на цю посаду, що відбувається, не шляхом укладання угоди про 

прийом на роботу, як для службовців. А також, особливість у порядку 

звільнення з посади, що відбувається, як правило, по досягненні визначеного 

віку з виходом на пенсію. Ще одна особливість – чиновники обмежуються в 

праві вільного вираження думок: вони не мають права брати участь у страйках. 

Як найважливіший принцип професійного чиновництва установлюється 

позапартійність державної служби і чиновників.  

Компетенція щодо видання загальних правил і норм з питань державної 

служби належить міністерству внутрішніх справ. Загальне керівництво 

державною службою здійснює федеральний комітет з кадрів. Це незалежний 

орган, що діє згідно з чинним законодавством та несе повну відповідальність за 

свою діяльність. Головними завданнями федерального комітету з кадрів є: 

сприяння з підготовки загальних приписів, що стосуються державної служби; 

сприяння у підготовці приписів про рівень підготовки, підвищення кваліфікації 

державних службовців; розгляд скарг державних службовців зі справ, які мають 

принципове значення; винесення рекомендацій щодо усунення недоліків у 

застосуванні приписів щодо державних службовців; розгляд усіх важливих 
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питань про претендентів на зайняття державної посади; постійне інформування 

федерального уряду про свою діяльність [164]. 

Німеччина ставить за мету у найближчі 10 років стати лідером у Європі. 

Значні державні інвестиції мають забезпечити необхідний простір для дій. Це 

має стати основною точкою відліку для модернізації держави і управління. У 

працях П. Гейваха знаходимо порівняльний аналіз організації державної 

служби Німеччини, Австралії та України і основними тенденціями до 

модернізації, як зауважує автор, є такі: зменшення кількості бюрократичних 

процедур та їх спрощення [17, с. 165]. Федеральний уряд прагне створити 

інноваційне, ефективне і дієве управління, представники якого здатні гнучко 

реагувати на потреби сьогодення та приймати ефективні рішення. Модернізація 

охоплює такі сфери, як: управління персоналом, податкову сферу, 

організаційний напрям та електронне врядування, зокрема швидкий доступ 

громадян до інформації. Цей досвід Німеччини має бути ретельно досліджено 

та проаналізовано можливості його застосування в Україні.  

«Вестмінстерська» модель реформування системи державної служби, яка 

розроблена та впроваджувалася у Великобританії та Новій Зеландії – це система 

державного управління, побудована на принципах державної моделі 

Великобританії, що неодноразово наводилося в дослідженнях [90; 126], у якій 

втілено «новий державний менеджмент», де частково замінено традиційну 

бюрократію діяльності і функцій держави механізмами ринкової конкуренції. 

Окремі державні функції делеговані недержавним організаціям. Основне, що 

характеризує – це прозорість цілей і результатів адміністративного 

менеджменту, розмежування функцій розробки політики та адміністрування, 

запровадження системи вимірювання й оцінки роботи органів влади й 

управління та конкретних посадових осіб на основі фактично досягнутих 

результатів, акцентування особливої уваги на питаннях підвищення якості 

рекрутингу і підготовки адміністративних кадрів, використання в системі 

адміністративного менеджменту новітніх інформаційних технологій [252].  
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За даними Офісу національної статистичної служби Великобританії, 

станом на 2017 р. державна служба Великобританії нараховувала 419,399 тис. 

чоловік, з яких 395,760 тис. державних службовців, зайнятих повний робочий 

день [239]. Середній валовий річний прибуток (за винятком понаднормових чи 

одноразових бонусів) для працівників державної служби складав 25 900 фунтів 

стерлінгів. Серед усіх службовців 54% складають жінки. Збільшується кількість 

службовців у віковій групі від 16 до 19 років. Загалом таких 23,0%. А 14,3% у 

віковій групі від 20 до 29 років, 1,2% - 30-39 років. У віці 40 до 49 років, від 50 

до 59 років і 65 років і старше, спостерігалося зниження зайнятості у системі 

державної служби. За даними Інституту державної служби (Іnstіtutе for 

Govеrnmеnt, 2012 р.), частка персоналу більш старших категорій зростає з 2012 

року, а плинність кадрів можна спостерігати менше 10 %. Про це свідчить те, 

що за звітний річний період – посупило 37 167 громадян та звільнилося 34 851 

службовців (березень 2016 – березень 2017 рр.) [239].  

Британська державна служба визначається такими характеристиками як 

довічне заняття за кар'єрою, автономність в питаннях добору штату, 

переміщенні, просуванні на вищі посади, чіткий розподіл ролі політичних і 

адміністративних органів. Загалом, як характеризує Г. Мамчур [109], 

«англосаксонська система просування по службі відрізняється жорсткістю на 

всіх рівнях. Вся система прийому, навчання та просування по службі 

організована так, щоб створити тип професійного управлінця, адміністратора 

широкого профілю (дженераліста)» [109, с. 44.].  

Разом з тим, одна з особливостей державної служби у Великій Британії – 

це наявність так званої «відкритої структури» в адміністрації, яка дає змогу 

політикам проникати одразу на високі посади в адміністрації, не маючи 

відповідного рангу державного службовця. Проте, така можливість різко 

обмежується необхідністю проходження конкурсного відбору та освітніми 

вимогами, які непрямим шляхом проявляються в умовах конкурсу.  

Розділ політичної влади і адміністрації забезпечується невтручанням 

політиків у призначення на посади службовців, фактичною відсутністю 
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політичних службовців в адміністрації, освітньою однорідністю, елітарністю 

державних службовців та конкурсним відбором на державну службу, що, навіть 

за умови «відкритої структури», забезпечує закритість державної служби для 

політичного втручання, законодавчою забороною державним службовцям 

брати участь у політичній діяльності [252]. Серед недоліків, які закидають цій 

моделі, тенденції до розростання бюрократії. Хоч, стосовно цього тривають 

дискусії.  

Питання удосконалення добору та відбору на посади державної служби І 

групи (посади еліти в державному управлінні за альти метричним підходом) як 

механізми формування й розвитку еліти в державному управлінні в Україні 

потребують також подальшого вивчення. Як наголошує І. Сурай, «для 

призначення на елітні посади в державному управлінні необхідно добір кадрів 

здійснювати в системі державного управління, зокрема державної служби» 

[196, с. 51]. На думку експертів, відкритим має залишатися канал залучення 

перспективних осіб в систему державної служби, але на нижчі посади. Варто 

застосовувати при відборі кадрів конкурсну процедуру за компетентнісним 

підходом. Посилити увагу на ціннісну складову особистих якостей претендента 

та активізувати використання пролонгованого відбору в системі державного 

управління та, зокрема, державної служби. Особливо це стосується кадрового 

резерву і оцінювання попередньої державно-управлінської діяльності 

претендента, як наголошує у своєму дослідженні І. Сурай [196]. 

В основі концептуалізації досвіду формування та використання 

людського потенціалу в системі державного управління має бути розуміння 

сутності феномену людського потенціалу, який має таку специфіку, як 

системність, зовнішня обумовленість, непрозорість, стратегічність. Людський 

потенціал не може зводитися до простої суми переліку якостей людини, для 

формування та реалізації людського потенціалу визначальне значення мають 

«зовнішні» по відношенню до нього умови, для людського потенціалу 

характерна наявність прихованих властивостей, які виявляються при зміні умов, 
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властивості людського потенціалу обумовлюють можливості людського 

розвитку у суспільній перспективі.  

У цьому контексті, у теоретичному та практичному плані надзвичайно 

актуалізується проблема необхідності більш глибокого розуміння тих 

тенденцій, закономірностей і факторів, які визначають стан, рівень та 

перспективу формування, збереження, розвитку людського потенціалу. І, 

безумовно, цінним може бути різносторонній досвід європейських країн. 
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Висновки до Розділу 2 

 

По-перше, дослідження державно-управлінських, політичних, 

організаційно-правових аспектів використання людського потенціалу в системі 

державного управління дозволило виокремити такі ознаки цього державно-

управлінського механізму: 1) комплексність; 2) спосіб закріплення і 

використання; 3) об'єднання різних організаційних формацій; 4) реалізація 

ініціативи громадян; 5) добровільність діяльності індивіда; 6) юридично 

значима дія (яка має правові наслідки). Отже, визначено державно-управлінські, 

політичні, організаційно-правові аспекти механізму формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління та 

запропоновано розглядати реалізацію цього механізму через функціонування 

політичної системи, політичного режиму, форми правління, державного устрою 

(через організаційно-правові форми участі громадян в управлінні справами 

держави, які класифікують виходячи із системних якостей за різними 

підставами (декларативні; ідеологічні; інституційні; політичні та ін.).  

По-друге, усі існуючі організаційно-правові форми конституційного 

права участі громадян в управлінні справами держави діляться на три групи: 

державно-політичні організаційно-правові; суспільно-політичні організаційно-

правові; індивідуальні організаційно-правові форми - вибори; референдум; 

право рівного доступу до державної служби; право у здійсненні правосуддя, 

консультативна рада (колегіальний консультативний орган, що створюється з 

метою координації роботи міністерств, комітетів і комісій та надання допомоги 

керівнику в організації діяльності державного органу); рада експертів, 

молодіжний парламент, тощо (громадський дорадчий (консультативний) орган 

при законодавчому (представницькому) органі державної влади, який в певній 

мірі може брати участь в розробці нормативних правових актів у сфері 

державної молодіжної політики, здійснює взаємодію з відповідними 

комітетами, комісіями, депутатами органу законодавчої влади); національна 

рада реформ, національний проект (національний пріоритетний проект, який є 
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механізмом прискорення системних змін, безпосередньо впроваджує в масову 

практику нові управлінські підходи, реформи у певній сфері). 

По-третє, суспільно-політичні форми конституційного права участі 

громадян в управлінні справами держави в Україні випливають з 

конституційного права громадян, але прямо не встановлюються. Встановлене 

конституційне право має практичне вираження в питаннях ведення справами 

держави або у вирішенні суспільних проблем. Організаційно-правові форми 

більшою мірою орієнтовані на використання колективних форм впливу на 

суспільні відносини (громадська палата, громадська експертиза, національно-

культурна автономія; громадська ініціатива; громадська самодіяльність; 

громадське обговорення). 

По-четверте, механізм формування та використання людського 

потенціалу в системі державного управління включає в себе перш за все 

потреби, удосконалення їх структури та можливості їх перетворення у реальне 

споживання на базі певного рівня свободи вибору. Механізм формування, 

використання людського потенціалу в контексті залучення до системи 

державного управління реалізується у політичній та соціально-економічний 

природі. Формування, виявлення та задоволення потреб – це ключові базові 

відтворювального процесу.  

По відношенню до людського потенціалу істотні два аспекти потреб, які 

можна визначити як внутрішній і зовнішній. По-перше, потреби задають 

імпульс для виробництва і визначають напрями його розвитку, по-друге, рівень 

розвитку та можливості задоволення потреб обумовлюють якість відтворення 

людського потенціалу. Обидва ці процеси взаємозалежні. Потреби як елемент 

механізму формування розвитку людського потенціалу тісно взаємопов’язані з 

можливостями людини їх задовольняти, які, значною мірою, залежать від її 

свободи вибору, реалізації своїй прав. Тому, вихідний і найважливіший елемент 

у механізмі формування та використання людського потенціалу – це 

забезпечення людей більш широким вільним вибором у всіх сферах життя й 

створення умов, у яких люди зможуть повністю розвити свій потенціал. У 
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цьому контексті метою суспільного розвитку стає розширення можливостей 

вибору, можливостей вести продуктивне й творче життя в гармонії зі своїми 

потребами й інтересами. З цієї точки зору змінюється погляд на матеріальне 

багатство: дохід перетворюється в кошти, що розширюють людський вибір у 

таких сферах, як охорона здоров'я, освіта, економічна, суспільна, політична 

діяльність та можливість вільної реалізації творчого потенціалу. 

По-п’яте, у результаті дослідження набуло підтвердження наше 

припущення про те, що основні механізми використання людського потенціалу 

в системі державного управління базуються на функціонуванні певного типу 

політичної системи суспільства. Наукова проблема політичної системи і 

середовища, в якому ця система діє, є не тільки об’ємною, але і надзвичайно 

складною. Саме в ній розглядаються провідні категорії науки державного 

управління, йдеться не тільки про політичну систему і її структури, політичний 

режим як сукупність засобів, за допомогою яких політична еліта здійснює своє 

володарювання, форми правління (монархія, президентська і парламентська 

республіка) і державного устрою (унітарна, федеративна, конфедеративна), а й 

про інститути держави, державні політики, механізми державного управління, 

механізми використання людського потенціалу в системі державного 

управління. Від цього залежить вибір основних інструментів та механізмів 

формування, використання людського потенціалу в системі державного 

управління. 

Отримані у дослідженні результати, які представлені у цьому розділі, 

висвітлено у піблякаціях автора [21; 23; 25; 28]. 
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РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРСИТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРОЦЕСІ 

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 

 

Пошук та дослідження шляхів оптимізації управляння людським 

потенціалом в умовах реформування державного управління потребує розгляду 

змісту системи державного управління. В адміністративному праві 

розглядається як поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи як: а) 

суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади, б) об'єкти управління, 

тобто сфери та галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим 

впливом держави, в) управлінська діяльність (процес), тобто певного роду 

суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні зв'язки 

між суб'єктами і об'єктами управління [55, с. 44].  

Систему державного управління у контексті завдань нашого дослідження 

розуміємо, як сукупність суб’єктів державного управління, які взаємодіють між 

собою і навколишнім середовищем та утворюють єдине ціле. Масштабність 

державного управління показує, що ця державно-управлінська діяльність є 

найбільш широкою в державі. Вона розповсюджується на всю її територію та 

величезну кількість об'єктів управління. До сфери безпосереднього відання 

належать правові, інформаційні, економічні, фінансові, технічні, організаційні, 

людські та інші ресурси, що є в наявності у держави. Універсальність 

державного управління виражається через діяльність органів виконавчої влади, 

яка є безперервною, тобто вона неможлива без повсякденного і постійного 

управлінського впливу на суспільні відносини, охоплюючи всі, без винятку, 

сфери суспільного життя та здійснюється на всіх рівнях управління – від центру 

до регіонів та конкретних територій. У чому сутність ієрархічності? 

Ієрархічність полягає в тому, що система органів виконавчої влади побудована 

на засадах чіткої підпорядкованості та субординації нижчестоящих органів 

вищестоящим.  

Організуючий характер державного управління виражається через його 
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управлінський вплив, спрямований на організацію спільної праці членів 

суспільства, соціальних колективів, організацій з метою забезпечення 

життєдіяльності держави та забезпечення добробуту її громадян із 

застосуванням для цього засобів виробництва, природних ресурсів, 

матеріальних та інших цінностей.  

Безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у 

конкретній галузі державного управління покладається на державних 

службовців і, як зауважують О. Зубчик та Д. Неліпа, «державний службовець – 

це обличчя держави» [60]. Державна служба є основою державного управління. 

Створення професійної державної служби має виключне значення для країни з 

перехідною економікою. Цілі реформування, передбачені Стратегією сталого 

розвитку «Україна – 2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 

2015 р. № 5, не можуть бути досягнуті без професійних, доброчесних та 

етичних державних службовців [214]. 

Принципи, на основі яких створюється державна служба, відображені у 

Принципах державного управління, а саме: 

• сфера охоплення державної служби є належною, чітко визначеною і 

застосовується на практиці; 

• політика і правова база для професійної та чітко впорядкованої 

державної служби визначені та застосовуються на практиці; інституційна 

структура дає змогу здійснювати послідовне та ефективне управління 

людськими ресурсами у всій системі державної служби; 

• відбір і призначення на посади державної служби ґрунтується на 

досягненнях і здобутках та однаковому ставленні до кандидатів на всіх етапах 

процесу; критерії для переведення на нижчу посаду та припинення державної 

служби є чіткими та зрозумілими; 

• прямий чи непрямий політичний вплив на вищі керівні посади 

державної служби унеможливлюється; 

• система оплати праці державних службовців ґрунтується на 

класифікації посад, є справедливою і прозорою; 
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• забезпечується професійний розвиток державних службовців, що 

включає регулярне навчання, справедливе оцінювання результатів діяльності, а 

також мобільність і просування по службі на основі об’єктивних, прозорих 

критеріїв і здобутків; 

• здійснюються заходи для сприяння доброчесності, запобігання 

корупції та забезпечення дисципліни на державній службі. 

Таким чином, погоджуючись з О. Зубчиком та Д. Неліпою [60], 

зауважимо, що особливого значення набуває кадровий потенціал в державному 

управлінні, зазначимо, що трудова сфера державної служби має низку 

специфічних особливостей: 

• за своїм змістом трудова діяльність держслужбовців спрямована на 

реалізацію загальнонаціональних інтересів, на всемірне зміцнення і розвиток 

суспільного і державного ладу; 

• висока ступінь відповідальності посадових осіб за прийняті 

рішення, їх здійснення, результати і наслідки; 

• жорстка нормативна регламентація управління та трудової 

дисципліни; 

• задіяння інтелектуального, а також творчого потенціалу для 

вирішення управлінських завдань [55, с. 44].  

Ефективне функціонування державних органів можливе за умови 

системної роботи з формування, розвитку, використання людського потенціалу 

в системі державної служби. На шляху до підвищення ефективності державного 

управління важливим кроком стало прийняття Програми запровадження 

системи управління якістю в органах виконавчої влади [157]. Адже, як свідчить 

міжнародний досвід, одним з найбільш ефективних механізмів підвищення 

якості роботи органів державної влади, з позиції потреб споживачів, є 

впровадження у їх діяльність стандарту управління якістю. В Україні, зокрема, 

є відповідний Національний стандарт [120]. Отже, погоджуємося з аргументами 

П. Калити, «якість – ключовий фактор, який визначатиме наше майбутнє. Це 

багатогранне поняття є фундаментом для вирішення численних завдань, що 
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стоять перед Україною. Підвищення ефективності державного управління – це 

лише одне з них» [68, с. 30]. На думку Л. Прудиус, «місія професійного 

навчання державних службовців – це підвищення рівня професіоналізму 

державних службовців з метою надання якісних послуг споживачам та 

задоволення їх потреб відповідно до вимог європейських стандартів якості, 

зростання конкурентоспроможності державної служби на ринку праці» [171].  

Умови формування та використання людського потенціалу в системі 

державної служби України створює законодавча основа. Законодавство 

вибудовує структуру для професійно-кваліфікаційної складової формування та 

використання людського потенціалу. Аналіз законодавства України про 

державну службу дає можливість з’ясувати не тільки як створювалися умови 

розвитку національної системи державної служби у 1991-2017 рр., а й 

концептуалізувати досвід формування та використання людського потенціалу в 

системі державної служби України.  

У цьому контексті важливого значення набуває питання законодавчого 

забезпечення основ професійно-кваліфікаційної складової формування та 

використання людського потенціалу в системі державної служби України. 

«Державна служба – це публічна, професійна, політично неупереджена 

діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави» [45]. 

Формування системи державної служби в Україні та її кадрового потенціалу з 

1993 року визначив [44]. Надалі законодавча і нормативно-правова база 

державної служби отримала розвиток у численних нормативно-правових актах 

(семи законах України та понад 750 інших актах). Усі вони відображають певні 

складові концептуальної схеми – набору первинних теоретичних концептів 

(«органи влади», «державна служба», «службовець», «кадровий потенціал», 

«кадровий резерв», «людський потенціал», «ранг державного службовця», 

«кваліфікація», інші), що відображає основу побудови картини бачення 

досліджуваного сегмента реальності. Розглянемо основні з цих документів.  

У 1995 р. у розвиток положень вказаного раніше Закону були прийняті 

укази Президента України щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах 
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виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій, 

затверджене положення про Раду по роботі з кадрами, започатковано 

формування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців [208; 203; 204]. Отже, вказаними раніше, а також новими 

нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України [150-156] щодо 

формування кадрового резерву, підвищення кваліфікації державних 

службовців, встановлення порядку проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців, створення центрів підвищення 

кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, 

установ й організацій, атестацію державних службовців органів виконавчої 

влади було визначено головні шляхи практичної реалізації Закону України 

«Про державну службу». Так утворюється концептуальна схема структурної і 

змістової розбудови державної служби в Україні. 

Окреме місце серед стратегічних документів щодо розвитку кадрового 

забезпечення державної служби займає Указ Президента України від 10 

листопада 1995 р. № 1035/95 [207], яким затверджені дві програми по роботі з 

персоналом та керівними кадрами [168; 169]. На розвиток цих програмних 

документів, які фактично визначили шляхи становлення нової генерації 

державних службовців, Головним управлінням державної служби України була 

підготовлена і впроваджена Програма організації навчання керівників районних 

державних адміністрацій, а також керівників районних рад та їх виконавчих 

апаратів [170]. 

Питання становлення професійної державної служби безпосередньо 

пов'язане з розвитком системи підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації державних службовців, яка фактично створена заново. Указом 

Президента України від 4 березня 1992 р. [212] був створений Інститут 

державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України, на 

базі якого Указом Президента України від 30 травня 1995 р. [205] утворено 

Українську академію державного управління при Президентові України з її 

чотирма філіями. З 2003 року заклад отримав статус Національної академії. А 
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філії стали її регіональними інститутами. Сьогодні заклади готують кадри для 

роботи на посадах І-ІV категорій, забезпечують підвищення кваліфікації 

керівних працівників органів державної влади. Підготовку магістрів державного 

управління за державним замовленням ведуть також провідні вищі навчальні 

заклади ІV рівня акредитації, зокрема з 2011 року – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 

Для систематизації розвитку системи навчання і на виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 квітня 1998 р. № 499 рішенням Державної 

акредитаційної комісії від 9 червня 1998 р. створені експертна і фахова ради в 

галузі «Державне управління» [156]. Сьогодні в усіх регіонах України діють 

центри підвищення кваліфікації працівників державних органів та органів 

місцевого самоврядування, а також керівників державних підприємств, установ 

і організацій.  

З проголошенням у 1998 р. необхідності реформування системи 

державного управління шляхом проведення в Україні адміністративної 

реформи постало питання про потребу в одночасному реформуванні й 

державної служби. Зокрема, Концепція адміністративної реформи [86] 

передбачала розроблення і впровадження нової класифікації державних органів 

і посад державних службовців. Було визначено особливий статус служби в 

органах місцевого самоврядування, єдиний порядок проведення конкурсу та 

стажування із складанням іспиту, систему об'єктивної оцінки (атестації) 

діяльності державних службовців, в основу якої покладено продуктивність, 

ефективність, якість і своєчасність роботи. Головною ознакою діяльності 

державних службовців проголошено пріоритет прав та інтересів особи. 

У 1998 р. з метою належного кадрового забезпечення керівного складу 

районного рівня, формування кадрового резерву з числа спеціалістів, які 

працюють у сільській місцевості було затверджено Програму організації 

навчання голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів районних 

державних адміністрацій, осіб з їх кадрового резерву та голів і заступників голів 

районних рад та заходи на її виконання [181].  
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Після цього, основні напрями Концепції адміністративної реформи 

визначили зміст Стратегії реформування системи державної служби в 

Україні[51], затвердженої Указом Президента України від 14 квітня 2000 р. № 

599/2000 [213]. Цей документ став основою для розбудови професійної 

державної служби, програмні засади якої були викладені в Указі Президента 

України «Про Комплексну програму підготовки державних службовців» від 9 

листопада 2000 р. [203]. Згідно з цією Програмою, професійна підготовка 

державних службовців передбачає здобуття вищої освіти за спеціальностями 

освітньої галузі «Державне управління», навчання за програмами 

функціональної спеціалізації «Державна служба» спеціальностей інших 

галузей, спрямованих на діяльність у певній сфері державного управління, а 

також навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації та 

навчання в аспірантурі й докторантурі. На реалізацію завдань Стратегії 

реформування державної служби було прийнято низку інших важливих 

нормативних актів, серед яких варто виокремити Концепцію адаптації 

інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу [85], 

та Програму розвитку державної служби на 2005-2010 роки [170], ключовою 

ідеєю яких визначено реформування державної служби з метою наближення до 

світових демократичних зразків. У Програмі зазначалося, що державна служба 

є складовою державного управління, спрямованою на задоволення потреб 

суспільства, забезпечення захисту основних прав і свобод людини і 

громадянина, послідовного і сталого розвитку країни та поступового входження 

її до європейської спільноти.  

З 2004 р. в Україні діє регіональна мережа підрозділів центрального 

органу з питань державної служби, завданнями якої є надання консультативно-

методичної допомоги органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з 

питань проходження державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування, участь у проведенні адміністративної реформи, координації 

підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, забезпечення заходів з інформатизації системи 
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держслужби та ін. 

Для запровадження більш ефективного механізму забезпечення реалізації 

громадянами України конституційного права на рівний доступ до державної 

служби, недопущення привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками та щоб 

законодавчо закріпити більш високі вимоги до кандидатів на посади державних 

службовців, зокрема щодо їх професійності, знання ними законодавства 

України, здатності до роботи з громадянами, їх об'єднаннями, органами 

місцевого самоврядування, засобами масової інформації в умовах відкритості і 

прозорості, володіння державною мовою у 2005 році було розроблено та 

затверджено Концепцію розвитку законодавства про державну службу. У 

Концепції наголошено, що «особливо підтримуватися має вступ на державну 

службу та просування по службі осіб, що володіють іноземними мовами, 

зарубіжним досвідом у відповідній сфері» [209]. А також, йшлося про те, що 

слід посилити законодавчі гарантії реалізації гендерної політики у сфері 

державної служби, поліпшити можливості для роботи молоді в органах 

державної влади. 

З метою впровадження системних змін та модернізації моделі державного 

управління, яка зробить владу доступною, прозорою та ефективною, наприкінці 

2010 р. в Україні знову розпочато адміністративну реформу. Підвищення 

ефективності державного управління шляхом реформування державної служби 

й виконавчої влади є одним з напрямів стратегічних перетворень, визначених 

Президентською Програмою економічних реформ «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [167]. 

Однією із новацій Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 

№ 4050 [46] є застосування управління людськими ресурсами за 

компетентнісним підходом, що покладено в основу кадрової політики в 

державних службах Великої Британії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, 

США, Австралії та інших країн. 

Указом Президента України від 18 липня 2011 р. № 769/2011[206] для 

вдосконалення управління державною службою Головне управління державної 
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служби України реорганізовано і створено Національне агентство України з 

питань державної служби (НАДС України).  

Зі змінами у законодавстві у 2014 році, зокрема, щодо Закону України 

«Про державну службу», удосконалювалося правове регулювання державної 

служби відповідно до європейських принципів ефективного врядування та у 

зв'язку із реформами. Наказами Національного агентства України з питань 

державної служби затверджено порядок визначення спеціальних вимог до 

досвіду роботи, вимог до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) 

та інших вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на 

зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V, затверджено типовий 

профіль професійної компетентності посади керівника апарату та мінімальних 

вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття 

цієї посади, переглянуто основи діяльності державних службовців з 

урахуванням компетентностей, необхідних для очікуваної якості надання 

державними службовцями державних послуг [114; 115].  

Для координації процесу розроблення профілів службами персоналу 

державних органів підготовлено та затверджено методичні рекомендації з 

розроблення профілів професійної компетентності посад державної служби у 

державних органах [117], якими встановлено порядок, принципи розроблення і 

затвердження профілів у державних органах.  

Управління персоналом державної служби постійно удосконалюється. 

Наразі, з цією метою урядом схвалено Концепцію Державної цільової програми 

розвитку державної служби на період до 2016 року [176]. Зміст цієї програми 

спрямований на посилення здатності системи державної служби до розроблення 

та реалізації державної політики. 

Для виконання зобов’язань, визначених Угодою про асоціацію між 

Україною і Європейського Союзу [200], у співпраці з державними органами 

влади, у тому числі з НАДС України, та за участю Представництва 

Європейського Союзу в Україні, міжнародних експертів і представників 

громадськості розроблено та затверджено Стратегію реформування державного 
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управління України на 2016-2020 роки та план заходів з її реалізації [194]. 

Стратегія відповідає європейським стандартам належного урядування та 

європейським принципам державного управління програми SІGMА [166]. 

Також за участю міжнародних експертів і представників громадськості була 

забезпечена розробка та прийняття нового Закону України «Про державну 

службу», який набув чинності 1 травня 2016 року [45]. Відповідно до плану 

заходів з реалізації Стратегії та з метою ефективного впровадження нової 

моделі державної служби НАДС України у співпраці з міжнародними 

експертами, зокрема експертами програми SІGMА [166], забезпечено 

прийняття усіх підзаконних актів визначених Законом – «усього 41, з них 24 

постанови і 1 розпорядження Кабінету Міністрів України та 16 наказів». 

Основні з них, це «Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної 

служби», «Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», 

«Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби 

категорії «А»; «Порядок визначення спеціальних вимог до осіб, які 

претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; 

«Порядок проведення атестації осіб, які претендують на вступ до державної 

служби щодо вільного володіння державною мовою»; «Типове положення про 

службу управління персоналом державного органу», «Питання оплати праці 

державних службовців» [126]. 

З метою забезпечення визначення оптимальної чисельності державних 

службовців з урахуванням функцій та організаційної структури органів 

державного управління, оптимізації чисельності працівників органів 

державного управління НАДС України з 2016 р. реалізовано портал 

автоматизованого збору даних щодо кількісного складу державних службовців. 

«Онлайн-система збору даних, розроблена вперше в Україні, працює практично 

в режимі реального часу і охоплює 898 державних органів (129 органів 

виконавчої влади та 769 судової влади). Розробка та впровадження виконані 

НАДС України за допомогою команд іGov та Проектного офісу Національної 

ради реформ, без витрат державних коштів» [126]. 
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Крім того, з метою забезпечення ефективного управління людськими 

ресурсами у сфері державної служби, контролю зайнятості на державній 

службі, сприяння прозорості витрат на персонал за підтримки Світового банку 

розроблено та схвалено «Концепцію впровадження інформаційної системи 

управління людськими ресурсами в державних органах та плані заходів щодо її 

реалізації» [87]. Концепція визначає напрями, механізм і строки впровадження 

інформаційної системи управління людськими ресурсами у державних органах. 

З метою забезпечення ефективного впровадження реформи державної 

служби, обговорення проблем і викликів у її реалізації, поширення кращих 

практик управління персоналом в органах державної влади та вироблення 

практичних рекомендацій утворено Раду управління людськими ресурсами 

державної служби при НАДС України [116], до складу якої входитимуть 

керівники підрозділів управління персоналом центральних органів виконавчої 

влади.  

Крім того, для досягнення цілей Стратегії, урядом прийнято 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування 

державного управління України» Кабінет Міністрів України від 24.06.2016 

№ 474-р., та схвалено Концепцію запровадження посад фахівців з питань 

реформ [177]. Реалізація Концепції, яка розрахована на період до 2020 року, має 

забезпечити оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів, 

суттєво збільшити ефективність їх роботи з підготовки та реалізації ключових 

національних реформ, спрямованих на підвищення рівня життя громадян 

України та зростання позицій нашої держави у світових рейтингах 

конкурентоспроможності.  

Оновлення і посилення кадрового потенціалу державних органів 

відбуватиметься через залучення на державну службу кваліфікованих і 

компетентних фахівців – фахівців з питань реформ. Для цього в міністерствах і 

Секретаріаті Кабінету Міністрів запроваджуються посади фахівців з питань 

реформ. Посади фахівців з питань реформ – це посади державної служби 

категорій «А», «Б» і «В» з посадовими обов'язками, що передбачають 



135 

 

 

відповідальність за підготовку та реалізацію ключових національних реформ 

(визначення проблем в галузі/сфері, підготовка пропозицій та планів заходів 

щодо їх вирішення, підготовка проектів відповідних актів законодавства, 

організація та участь у виконанні згаданих планів заходів, оцінювання 

результатів їх реалізації), і на яких поширюються спеціальні умови оплати праці 

в рамках загальної системи оплати праці державних службовців. Фахівці з 

питань реформ – це державні службовці, призначені на такі посади за 

результатами відкритого конкурсу відповідно до вимог і в порядку, визначених 

Законом України «Про державну службу». Громадяни, які наразі обіймають 

посади державної служби, мають право брати участь у конкурсі на зайняття 

вакантних посад фахівців з питань реформ. Створення таких посад передбачено 

Стратегією реформування державного управління України на 2016 - 2020 роки 

[194]. 

За даними НАДС, інструментом для виявлення і поширення кращих 

практик адміністрування, зокрема, як окремих особистостей, так і інституцій, є 

започаткування різноманітних конкурсів. Такими є Всеукраїнські конкурси 

«Приязна адміністрація» та «Кращий державний службовець». Участь 

державних службовців в конкурсі «Кращий державний службовець» офіційно 

враховується як професійне підвищення кваліфікації. 

Проаналізуємо доступні статистичні дані щодо чисельності та структури 

держаних службовців [28; 30; 31; 53]. Станом на 1 січня 2015 р. в Україні було 

380257 державних службовців (295709) та посадових осіб місцевого 

самоврядування (84548), - це 8,7% від загальної чисельності населення (42895,7 

тис. осіб). Загальна кількість державних службовців за штатним розписом у 

міністерствах та центральних органах виконавчої влади станом на 1 січня 2015 

р. становить 126 803 особи, у тому числі кількість за штатним розписом 

державних службовців І–ІV категорій – 7 263 особи, що становить 5,7% від 

загальної кількості за штатним розписом державних службовців. Аналіз цієї 

групи фахівців, відповідальних в більшості випадків за якість управлінських 

послуг суспільству, дає уявлення щодо спроможності забезпечити належний 
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професійний рівень реалізації функцій і завдань публічної влади [65]. 

Успішність процесів державотворення багато в чому визначається роллю 

державної служби, потенціалом людини, яка в ній працює, її трудовими 

здібностями та можливостями, їх реалізацією як головної продуктивної сили 

суспільства [27; 28; 49; 53]. Тільки за цих умов можливо економіко-соціальне 

зростання країни та підвищення добробуту її населення.  

Отже, ефективність нової господарської системи залежить не тільки від 

наявності та раціонального використання природних багатств, але й від того, 

яке місце займає людина в процесі державотворення та управління державою: 

або вона є придатком машини, або розглядається як головна ланка цього 

процесу. Так чи інакше, ефективність цього процесу залежить від того, 

наскільки розвинутий, затребуваний та реалізований інтелектуальний капітал 

державного службовця людини з урахуванням його розширеного відтворення.  

Таким чином, забезпечення розширеного відтворення інтелектуального 

капіталу державної служби сьогодні - це не тільки засіб та умова розвитку 

суспільного виробництва, але й пріоритетна мета якісного поліпшення сучасної 

системи державного управління. Реалізація цієї мети можлива лише за умови 

реформування державного управління, зокрема, інтелектуальним капіталом 

державної служби, процесом його відтворення використання, примноження, що 

стає необхідним елементом регулювання соціально-економічних відносин у 

суспільстві. 

Вивчення здібностей та можливостей державного службовця є 

визначальним під час обґрунтування цілей та перспективних напрямів розвитку 

публічного управління. Запропонований на державному рівні перехід до 

«інноваційного розвитку країни припускає, що головну роль відіграватимуть 

якісні чинники економічного зростання при максимальному використанні 

інтелектуального капіталу суспільства» [53, с. 185].  

Таким чином, вивчення питань, що стосуються ефективності 

використання інтелектуального капіталу державної служби, складових частин 

та чинників, що обумовлюють його стан та розвиток, сьогодні набувають все 
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більшої актуальності. 

Об'єктивна необхідність у подальшому вивченні питань, що стосуються 

проблем функціонування, формування та відтворення інтелектуального 

капіталу державної служби України, пов'язана з погіршенням його стану на всіх 

рівнях управління. Тому виникає нагальна потреба в аналізі цих процесів та 

визначенні чинників впливу. 

 

 

 

 

Аналіз стану кадрової роботи в міністерствах та центральних органах 

виконавчої влади свідчить, що загальна кількість фактично працюючих 

державних службовців станом на 1 січня 2015 р. становить 110 625 осіб, у тому 

числі кількість фактично працюючих державних службовців І–ІV категорій – 6 

493 особи, що становить 5,8% від загальної кількості фактично працюючих 

державних службовців. Проаналізуємо у цьому зв’язку кадровий потенціал. 
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Первинні дані про якісний та кількісний склад кадрового потенціалу 

(Щорічне видання «Державна служба в цифрах, 2015» [30]) свідчать, що майже 

92% мають вищу освіту, майже 65% мають суттєвий стаж роботи – від 5 до 20 

років. 

Для реалізації поставлених завдань аналіз та оцінка кадрового потенціалу 

повинні спиратися на такі методи:  

• методи експертних оцінок;  

• методи стратегічного аналізу;  
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• методи економічної та математичної статистики.  

Застосуємо методику щодо можливості аналізу основних механізмів 

формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління («Аналіз інституційних чинників формування та використання 

людського потенціалу», автор С. Сахаровський [185] та «Індекс розвитку 

людського потенціалу». Спираючись на одну з таких методик, запропоновану 

російським дослідником С. Сахаровським, дослідимо інституційний вплив на 

формування та використання людського потенціалу. Інституційні чинники 

формування і використання людського потенціалу С. Сахаровський 

класифікував на 3 групи [185]. Вважаємо за доцільне розглянути ці чинники. Це 

такі: чинники 1-го порядку – ті, які безпосередньо і первинно впливають на 

формування та використання людського потенціалу (сімейне оточення, освіту і 

т.п.); чинники 2-го порядку – визначають частку цільових внесків при 

інвестуванні в людину в системі координат «інвестиції - дохід», тобто частку 

тих ресурсів (часу, коштів, зусиль), які свідомо вкладаються з метою 

підвищення майбутньої заробітної плати, виходячи з ситуації, що системи 

цінностей і пріоритетів і визначають величину людського капіталу (як 

фінансової категорії в термінах «інвестиції - віддача») в структурі людського 

потенціалу; чинники 3-го порядку - ті, які дозволяють людський капітал 

трансформувати в його реалізовану форму шляхом отримання більш високих 

доходів. Чим ефективніше відбудовані інститути 1-го порядку, тим вище 

людський потенціал.  

Однак структура цього потенціалу може бути дуже різною в залежності 

від мотивації «інвестора», і залежить вона від факторів 2-го порядку. Крім того, 

накопичений потенціал може залишитися нереалізованим, якщо інститути 3-го 

порядку не дозволяють трансформувати високий людський потенціал у високий 

рівень доходу [185].  
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Рис. 3.4. Інституційні чинники впливу на формування та використання 

людського потенціалу (подається в оригіналі – Джерело: [185]) 

 

Ця, побудована а підставі даної класифікації модель чітко дозволяє 

пояснити присутність прямої залежності людського капіталу та економічного 

зростання в різних країнах на різних етапах. Автор визначив, що процес 

первісного нагромадження людського капіталу відбувається в родині і в 

найближчому оточенні [185]. Тут проявляються такі чинники, як освіта батьків, 

їх ціннісні установки і переваги, їх рівень доходу, коло спілкування, інтереси, 

наявність дозвілля, творча активність. Багато залежить і від природних 

здібностей самої дитини. Більшість з цих факторів не піддаються вимірюванню. 

Однак, вони можуть бути описані. Величина людського потенціалу – це 

функція від якогось зведеного показника, що включає в себе всі описанні в 

попередньому абзаці чинники. Тому, на початковому етапі вкладення в міру 

збільшення даватимуть зростання (ефект так званого «низького старту»), однак 

після деякої точки віддача від вкладень стане спадати в силу наближення до 

рівня, близького до максимально можливого для даного індивіда.  

Автор пояснює таким цікавим прикладом, як те, що колишні державні 

чиновники вищого рангу так затребувані на ринку праці і з легкістю 
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працевлаштовуються на посади топ-менеджерів великих приватних корпорацій 

[185]. Причому, затребуваними є не їх управлінські таланти, а в першу чергу - 

їхні зв'язки в уряді і знання нюансів «підкилимної політики» та інструментів 

політичного впливу. З точки зору окремого індивіда або фірми - це людський 

капітал, але трудовим потенціалом він не є.  

Ще одним прикладом служить протиправна діяльність і зв'язки у 

кримінальному середовищі (досить часто такий критерій є визначальним в 

середовищі окремих спеціальних служб). Вони вимагають певних зусиль, 

здібностей, вироблення певних навичок, світогляду і можуть приносити 

індивіду дохід, але навряд чи ми будемо їх враховувати в якості трудових 

ресурсів або потенціалу для системи державного управління.  

Отже, у результаті ми отримаємо носія накопиченого людського 

потенціалу в третьому поколінні. Тож, людський потенціал пропонується 

вимірювати шляхом об'єднання кількісної об'єктивної оцінки (через вже 

розроблений загальновідомий індекс розвитку людського потенціалу) і якісної 

суб'єктивної оцінки (застосовувати соціологічні методи: анкетування на 

предмет, як людина сама оцінює якість свого життя і задоволеність різними 

його аспектами, зокрема, в межах системи державного управління – робочим 

часом, умовами розкриття своїх можливостей, задоволення потреб, тощо).  

Виходячи з представленої моделі [185], бачимо, що державна політика 

щодо формування та ефективного використання людського потенціалу в країні, 

у тому числі і в системі державного управління, втрачає свою суперечливість, 

якщо вирішується спільно з формуванням актуальної структури людського 

потенціалу та створення умов затребуваності різноманітних елементів 

структури людського потенціалу, що збільшує можливості його реалізації. Ця 

державна політика має включати інституційні зміни та перетворення, впливати 

не тільки на фактори 1-го порядку (поки політика нашої держави обмежується 

тільки цим, і то частково, не отримує видимих швидких результатів і приходить 

до висновків, що державна підтримка освіти, охорони здоров'я, культури, науки 

не дає очікуваного ефекту).  
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Крім того, важливо системно впливати в сукупності на всі інституційні 

чинники. Необхідно особливу увагу приділяти інституту сім'ї, дитинства та 

материнства, підвищенню не тільки середнього, але й мінімального рівня 

доходів, особливо, боротьбі з бідністю і злиднями, підвищенню якості охорони 

здоров'я і освіти, переведення функціоналу системи педагогічних закладів та 

професійно-технічних закладів в більш вагому категорію.  

Крім того, щоб дослідити основні механізми використання людського 

потенціалу в системі державного управління, може бути використана також і 

методика, за якою розраховують ІРЛП, але з удосконаленими показниками 

стосовно системи державного управління України. За основу у цій методиці 

береться Індекс розвитку людського потенціалу – формула, яка відображає 

характеристику якості життя за критеріями методології ООН [245] з такими 

авторськими поясненнями її адаптації:  

• коефіцієнт диференціації індексу розвитку людського потенціалу, 

що характеризує ступінь відмінності в соціально-економічному розвитку серед 

соціальних груп в системі державного управління та в країні загалом, а також в 

розрізі регіонів усередині країни;  

• коефіцієнт диференціації індексу здоров'я (довголіття), показує, 

наскільки стан здоров'я соціальної групи/груп в системі державного управління, 

регіоні краще/гірше, ніж в країні загалом;  

• коефіцієнт диференціації індексу освіти – визначить ступінь 

перевищення рівня освіти соціальної групи в системі державного управління 

порівняно з країною загалом (в регіоні порівняно з країною загалом, дані 

«Державна служба в цифрах» [30]);  

• коефіцієнт диференціації індексу доходу, визначає ступінь 

економічної диференціації аналізованої групи (за показником заробітної плати 

серед різних категорій державних службовців у порівнянні з групами з інших 

галузей – дані «Державна служба в цифрах» [30] та Держкомстату);  
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• коефіцієнт диференціації індексу смертності, як показник 

відмінностей у стані здоров'я в системі державного управління та країні загалом 

(дані «Державна служба в цифрах» [30] та Держкомстат);  

• коефіцієнт диференціації рівня професійної освіти, що відображає 

відмінності в ступені охоплення навчанням/підвищенням кваліфікації в системі 

державного управління (дані НАДС України). 

Такий перелік показників дозволяє оцінити розвиток системи державного 

управління за можливістю державних службовців реалізувати три головні цілі 

людського розвиту [245]: по-перше, прожити довге та здорове життя; по-друге, 

отримати знання та реалізувати власні здібності; по-третє, мати гідний рівень 

життя та забезпечувати свої фізіологічні, соціальні та духовні потреби, що в 

кінцевому результаті впливає на ефективність державного управління та 

суспільний розвиток.  

Для більш глибокого та ґрунтовного аналізу людського розвитку крім 

ІЛРП, варто використати додаткові показники, а саме [245]:  

• індекс бідності державних службовців (в структурі показника 

бідності населення країни); 

• індекс розвитку державних службовців з урахуванням гендерного 

фактору (ІРГФ), а також в структурі показника країни загалом; 

• показник розширення можливостей жінок (ПРМЖ) в системі 

державного управління. 

Одночасне використання при аналізі ІЛР та ІБН дають змогу зробити 

висновки про ступінь однорідності різних шарів населення за рівнем людського 

розвитку [245]. Низьке значення ІБН поряд з високим значення ІЛР свідчить не 

лише про високий рівень людського розвитку, а ще й про те, що він 

характерний для значної частини населення цієї країни. Загалом, можна 

говорити про існування такої залежності: чим віще рівень розвитку людського 

потенціалу, тим нижчим є рівень бідності .  

Одночасний аналіз ІЛР та індексу розвитку з урахуванням гендерного 

фактору (ІРГФ) дозволяє оцінити рівність можливостей розвитку чоловіків і 
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жінок. Такій самій меті слугує і показник розширення можливостей жінок 

(ПРМЖ). Чим вищим є значення ІРГФ, тим більш рівними є можливості жінок 

та чоловіків у розвитку своїх здібностей в системі державного управління. В 

той же час високі значення ПРМЖ свідчать про те, що жінки мають можливість 

не лише розвивати свої здібності, а реалізувати їх на практиці, відіграючи рівну 

з чоловіками роль в державному управління та соціально-економічному 

розвитку суспільства.  

Далі пропонується використати дані соціології щодо можливостей 

працівників в системі державного управління розкрити свій творчий потенціал, 

відчуття приналежності команді, можливості самостійно приймати рішення, 

відчуття тиску з боку керівництва, приниження, невідповідності зайняття 

посаді…. пасіонарного сплеску [245]. У разі відсутності актуальної інформації – 

провести анкетування державних службовців засобами електронного зв’язку. 

Зокрема, «щоб оцінити рівень динаміки пасіонарного сплеску – необхідно 

дослідити зростання у державних службовців, як громадян, відчуття 

ідентичності та громадянської активності, консолідації довкола державницької 

ідеї» [245].  

Отже, проаналізуємо методологію концепції розвитку людського 

потенціалу Програми розвитку ООН [245]. Відзначимо, що основними 

показниками концепції вважаються не тільки ВВП, а й критерії здоров'я і 

освіти. Використаємо спосіб розрахунку індексу розвитку людського 

потенціалу, як інтегрального показника для визначення досягнень в сфері 

базового розвитку людини для сфери державної служби в Україні. 

Слідуючи покрокова даній методиці ми отримали свій, актуальний 

станом на березень 2017 року результат. Розрахунок відбувався на основі трьох 

показників: довголіття, вимірюваного при народженні як тривалість 

майбутнього життя; досягнутого рівня освіти - як сукупний індекс грамотності 

дорослого населення; рівня, що оцінюється на базі реального ВВП на душу 

населення паритет купівельної спроможності в доларах США. Дані по Україні 

відображені в Табл.3.3. 
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Таблиця 3.3.  

Рейтинг України за ІРЛП, ІРЛП і його складові для України 1990-2015 рр. 

(Джерело: авторські розрахунки на підставі даних звітів ООН [245]) 

 
Роки 1990-2015 (за даними звітів 

ООН) 1
9
9
0
 

1
9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
3
 

2
0
1
0
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

Україна в рейтингу за ІРЛП 45 102 80 78 69 81 84 

ІРЛП для України 
0,773 

0,73

1 
0,748 

0,76

6 
0,71 

0,74

7 

0,74

3 

Очікувана тривалість життя, років 70,5 68,5 68,1 66,1 68,6 71 71,1 

Доступність освіти (охоплення 

освітою),% 
71 76 77 86 89 90,8 91 

ВВП на душу за паритетом 

купівельної спроможності (ПКС), 

тис. дол. США 

5,18 2,36 3,82 5,49 6,54 8,18 7,45 

 

Покроково зробили розрахунок цього індексу. По-перше, досягнення в 

кожній з цих трьох областей спочатку оцінюються у відсотках від ситуації, 

прийнятої за ідеальну: очікувана тривалість життя - 85 років; грамотність і 

охоплення населення освітою всіх трьох рівнів - 100%; реальний ВВП на душу 

населення - максимальний показник тис. дол. США серед досліджуваних країн 

в рік дослідження. Обчислюється просте середнє з цих трьох індексів. По-друге, 

як визначаються ці три індекси? Індекс очікуваної тривалості життя - це 

фіксовані значення (вони визначені Програмою розвитку ООН [245]): 

максимальне - 85 років; мінімальне - 25 років. Індекс грамотності (для громадян 

15 років і старше): максимальне - 100%; мінімальне - 0%. Індекс сукупної 

частки учнів (індекс освіти) в чисельності населення відповідної вікової групи 

населення (7-24 року), охоплення освітою,%: максимальне - 100%; мінімальне - 

0%. Сукупний індекс досягнутого рівня освіти дорівнює сумі 2/3 індексу 

грамотності і 1/3 індексу сукупної частки учнів. Індекс реального ВВП на душу 

населення (ПКС) в дол. США) приймається максимальне - сума тис. Дол. США 

за ПКС як максимальне серед досліджуваних ООН країн; мінімальне - 100 дол. 

США за ПКС.  

Індекс розвитку людського потенціалу має максимально можливе 

значення - дорівнює 1, мінімальне - 0. ІЧРП менше 0,5 прийнято вважати 

«низьким розвитком», більше 0,8 - «високим розвитком». За останні 10 років 
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серед країн світу індекси розвитку людського потенціалу в більшості держав 

покращилися (з показника 0.639 до 0.694), а понад 40 країн світу істотно 

просунулися в даному рейтингу. За даними останнього, опублікованого ООН 

звіту [245], в п'ятірку кращих країн за індексом людського розвитку увійшли 

Норвегія, Австралія, Швейцарія, Німеччина і Данія. США і Канада ділять 10 

місце. Також, в список держав з дуже високим ІЛР увійшла і Російська 

Федерація, зайнявши 49 місце. Україна зайняла в звіті 2016 р 84-е місце. Як 

видно за даними таблиці, Україна з початку 1990-х років в порівнянні з 

теперішнім станом, погіршила свої позиції майже на 200%. Хоча деякі пориви 

відіграти позиції були в 2009-10 роках. 

На нашу думку, дану методику можна за аналогією використовувати для 

розрахунку ІРЛП не тільки за територіальним принципом, а й за принципом 

галузі, як це спробував обґрунтувати А. Замараєв, досліджуючи методологічні 

аспекти визначення людського потенціалу в контексті професіоналізації 

державної служби в Україні [47, с. 34-39]. Оскільки нас цікавить використання 

людського потенціалу в державному управлінні, а саме, в сфері державної 

служби, ми, використовуючи, відповідно, дані офіційної статистики щодо 

системи державної служби України [192], розрахували індекси, як складові 

ІРЛП, для сфери державної служби України з 1990 до 2015 року з періодом в 

п'ять років. Індекс очікуваної тривалості життя серед держслужбовців 

розрахований за тим же принципом, що загалом по Україні. Слід зазначити, що 

деякі показники, наприклад, «охоплення освітою у сфері державної служби» ми 

брали на підставі українського законодавства, як максимальний показник 100%, 

оскільки законодавчі вимоги до державної служби обов'язково мати вищу 

освіту для участі в конкурсі на держслужбу. Відповідно - мінімальний показник 

– це 0%. Показник «ВВП на душу за паритетом купівельної спроможності 

(ПКС), тис. дол. США» нами замінений на «Середньорічна зарплата за місяць в 

сфері держслужби» - і розрахований цей показник, як сума середньомісячних 

зарплат в сфері держслужби за рік, поділена на 12 місяців. Щоб обчислити 

індекс середньомісячної зарплати державного службовця за певний рік, ми 
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взяли за максимальний показник найвищу середньомісячну зарплату по галузях 

- в сфері фінансової діяльності, і мінімальну - у сфері сільського господарства за 

ті ж роки. Результати відображені в Таблиці 3.4. далі.  

 

Таблиця 3.4.  

ІРЛП і його складові для сфери держслужби України 1995-2015 рр.  

(Джерело: авторські розрахунки на основі [192;30]) 

 
Роки 1995-2015 

1
9
9
5
 

2
0
0
0
 

2
0
0
3
 

2
0
0
5
 

2
0
1
0
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

ІРЛП для сфери держслужби України 0,5

9 

0,6

6 
0,6 0,62 0,66 0,71 0,64 

Очікувана тривалість 

життя серед держслужбовців, років 

66,

8 

67,

7 
68,2 67,9 70,4 71,3 71,4 

Охоплення вищою освітою 

серед держслужбовців  
76 77 69 73,1 82,9 91,8 96 

Середньорічна зарплата 

держслужбовців, грн. 
81 335 577 1087 2747 3817 4378 

Середньорічна зарплата за місяць в 

сільському господарстві, грн. 
37 111 210 415 1430 2023 3309 

Середньорічна зарплата за місяць в 

сфері фінансової діяльності, грн. 
172 560 1051 2050 4600 5954 8603 

 

Наступним нашим кроком було те, що ми зіставили ІРЛП для України і 

ІРЛП для сфери державної служби України. Це, на нашу думку, дає можливість 

робити висновок про те, наскільки ефективно розкриваються способи і 

можливості використання людського потенціалу в Україні в контексті 

суспільного розвитку та як це може впливати на систему державного 

управління в Україні, отже, як використовується людський потенціал України в 

сфері держслужби України. Результати зіставлення показані на рисунку. Вони, 

на нашу думку, свідчать, про те, що в системі державного управління розвиток 

людського потенціалу не використовується належним чином.  

По-перше, як підтверджують дані таблиці, в 2003 році всього лише 69% 

серед держслужбовців мали повну вищу освіту, що відразу ж позначилося на 

ІРЛП'. Але в подальшому ситуація поліпшувалася майже на 10% кожні 5 років 

[47, с. 34-39].  
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Також, хотілося б відзначити, що на ІРЛП' увесь цей час впливав також 

взятий нами для розрахунку індексу доходу показник середньорічної зарплати 

за місяць, підвищення якої в деякі періоди відбувалося дуже повільно.  

І особливо відзначимо те, що за показниками 2015 року, ми маємо 

збільшення розриву між індексами ІРЛП для України і ІРЛП' для сфери 

державного управління України. Значною мірою це сталося, знову ж таки, через 

показники за доходами.  

Щоб зробити ще деякі пояснення, повернемося до Програми розвитку 

ООН. Концептуальна схема людського розвитку, запропонована «Програмою 

розвитку ООН» [245], будується на кількох основних принципах: 

продуктивність праці, рівність можливостей, стійкість розвитку, розширення 

можливостей, громадські благополуччя.  

 

 
 

Рис. 3.3. Кореляція ІРЛП в Україні з ІРЛП' у сфері державної служби в Україні 

(Джерело: власні розрахунки на основі даних Держкомстату України та 

«Державна служба в цифрах» [192; 30]) 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1995 2000 2003 2005 2010 2014 2015

ІРЛП для сфери держслужби України 

ІРЛП для України 



149 

 

 

 

Розглянемо, що мається на увазі. Продуктивність праці розуміється, як те, 

що люди повинні мати можливість підвищувати продуктивність своєї 

діяльності і брати участь в процесі формування доходу, тому економічне 

зростання, динаміка зайнятості та оплати праці є складовими моделей 

людського розвитку. Рівність можливостей – це значить – ліквідація бар'єрів, 

пов'язаних з расою, статтю, місцем проживання, рівнем добробуту, які 

перешкоджають участі в політичній, соціальній та економічній життя.  

Отже, серед виявлених сучасних проблем формування та використання 

людського потенціалу в Україні є те, що вплив людського розвитку на 

економічне зростання та ефективність управління держави недооцінюється, про 

це, зокрема, зазначають українські дослідники людського потенціалу в системі 

державної служб [47]. Влада на всіх рівнях державного управління (особливо на 

місцевому) повинна визнати, що людський розвиток є як кінцевою, так і 

ключовою метою успішної державної політики, що вимагає збалансованої 

діяльності органів влади, спрямованої на пошуки дієвих механізмів державного 

управління у сфері людського розвитку. Є також проблема фінансування та 

розуміння істинної суті цього інструменту (взаємодії рівнів управління, 

держави та громад). Видатки на освіту, охорону здоров’я та соціальний захист 

досить часто розглядаються як «витрачання» бюджетних коштів, тоді як 

соціальні інвестиції могли б суттєво і тривало вплинути на розвиток України. З 

усіх видів інвестицій у людський капітал найважливішими є вкладання в 

охорону здоров’я, загальну та фахову освіту, оскільки дають значний за обсягом 

та довготривалий за часом економічний та соціальний ефект. Наслідки такого 

недоінвестування – це стрімке падіння народжуваності, висока смертність 

чоловіків працездатного віку (особливо в промислових регіонах), високий 

рівень дитячої смертності до одного року, неможливість отримати якісне 

медичне обслуговування населенню пенсійного віку та людям, які мають 

низький рівень доходу. Як встановлено М. Огієнком [128], узагальнюючим 

показником демографічного потенціалу населення, що використовується у 
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міжнародних порівняннях і виступає важливим індикатором людського 

розвитку є показник середньої очікуваної тривалості життя при народженні. У 

цьому контексті автором запропоновано концептуальні засади розвитку 

людського потенціалу на основі поєднання процесного, системного та 

проблемно-цільового підходів у єдину систему, що дозволяє здійснювати 

комплексне дослідження його рівня, структури та ефективності використання в 

умовах регіональних соціально-економічних систем. Доречним виявляється 

механізм регіонального моніторингу та прогнозування впливу людського 

потенціалу на досягнення цілей соціально-економічного розвитку регіону, що 

дозволяє визначати наявні й прогнозовані «розриви» між фактичними та 

цільовими показниками і слугує базою для обґрунтування відповідних 

стратегічних програм та поточного управління процесами розвитку людського 

потенціалу у регіоні [128, с. 314-320].  

Також велика проблема – це неефективна соціальна політика держави. 

Саме стійкість розвитку передбачає відсутність фінансових, соціальних, 

демографічних, екологічних боргів, за якими доведеться платити майбутнім 

поколінням, забезпечення справедливого розподілу можливостей розвитку між 

поколіннями. Розширення можливостей – це сприяння проявам самостійності, 

підвищення відповідальності людей за свою долю, активну участь населення в 

процесах прийняття рішень і підвищення ролі громадянського суспільства. Під 

суспільним благополуччям розуміється необхідність в соціально 

відповідальних формах розвитку вільних ринкових відносин, наявність почуття 

соціальної згуртованості. 

Застосування методики Програми розвитку ООН для визначення ІРЛП не 

тільки за територіальним принципом, а й за принципом галузі (сфери) дало 

можливість розрахувати індекс розвитку людського потенціалу для сфери 

держслужби України [245].  

Як свідчать результати порівняння ІРЛП для України і ІРЛП' для сфери 

державного управління України, система використання і розвитку людського 

потенціалу в сфері державного управління України має ще необмежені 
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можливості для вдосконалення. У зв'язку з великими обмеженнями поліпшення 

фінансових складових показників ІРЛП, особливо, на нашу думку, слід 

звернути увагу на охоплення вищою освітою (система підвищення кваліфікації) 

та забезпечення належних умов для підвищення показників очікуваної 

тривалості життя серед держслужбовців. Також враховувати дані про рівень 

соціальної захищеності, спільні показники здоров'я і культурного розвитку, 

проступків і порушень, охорони навколишнього середовища, і можливостей 

участі в прийнятті рішень. 

Перспективами дослідження у цьому напрямку ми вважаємо наукову 

розробку варіантів мобілізації ресурсів на вирішення пріоритетних завдань 

людського розвитку і використання людського потенціалу в державному 

управлінні. Такі можливості варіюються від створення бюджетного простору до 

використання методів фінансування боротьби зі зміною клімату і від 

скорочення субсидій, невигідних для окремих верств населення з низьким 

доходом, до економічно ефективного використання ресурсів, як і зазначено в 

Доповіді ПРООН 2016 року [261]. 

Тому, одним з основних напрямків адміністративної реформи в Україні є 

створення нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців, готових до впровадження нововведень і до несення 

відповідальності за прийняті рішення. Відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» підготовка фахівців для роботи в органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування позиціонується як післядипломна освіта, 

тобто спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки шляхом 

поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і навичок або 

отримання нової кваліфікації на основі отриманого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста / магістра і практичного досвіду [42]. Один з 

принципів, на яких здійснюється державна служба, свідчить, що 

професіоналізм - це «компетентне, об'єктивне і неупереджене виконання 

посадових обов'язків, постійне підвищення державним службовцям рівня своєї 

професійної компетентності, вільне володіння державною мовою та, при 
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необхідності, регіональною мовою або мовою національних меншин , 

визначеними відповідно до закону» [123, с. 38]. 

Однією з надважливих особливостей професійної діяльності державних 

службовців є її спрямованість на підготовку, прийняття і реалізацію 

управлінських рішень [123, с. 39]. Людський потенціал є одним ключових 

чинників ефективності системи державного управління та відрізняється 

конкретними і якісними характеристиками. Необхідна чисельність людського 

ресурсу в системі державного управління відрізняється певними якісними 

показниками (кваліфікаційної та професійної структурою) і є необхідним 

ресурсом, без якого неможливо не тільки розвиток держави, а й його нормальне 

функціонування. Відповідно, чим більше ступінь забезпеченості людським 

потенціалом системи державного управління, тим більша потенційна здатність 

держави до стабільності держави, забезпечення сталого розвитку суспільства і 

національної економіки до зростання. 

Державна служба є ключовим інститутом у системі державного 

управління, тому від її ефективності залежить успіх реформ в усіх сферах 

суспільного життя. Але відсутня належна оцінка діяльності державних 

службовців на підставі їх професійної компетентності [123, с. 38]. 

Недосконалою є система управління персоналом в органах державної влади. 

Існуюча на сьогодні в Україні державна служба в значній мірі піддається 

політичним впливам. Ці та інші чинники не сприяють якісній і професійній 

роботі державного апарату. 

Реалії висувають нові вимоги до якості освіти, зокрема до універсальності 

підготовки державних службовців, підвищення їх управлінської культури, 

адаптації до соціальних умов, особистісної орієнтованості навчального процесу, 

його інформатизації, яка визначає важливість освіти в забезпеченні розвитку 

державної служби. Головним внутрішнім ресурсом управлінських кадрів постає 

нині мислення. У процесі підвищення кваліфікації управлінських кадрів має 

формуватися інноваційне системне інтегративне мислення. «Розвиток 

особистості сучасного управлінця має ґрунтуватися на обов’язковій динаміці 
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його головних ресурсів за низкою основних напрямів: створенні системи 

внутрішніх позитивних цінностей; розвитку інтелекту та мислення 

інноваційного типу; розвитку внутрішньої культури, безперервному навчанні, 

підвищенні кваліфікації, самоосвіті, розвитку професійних компетентностей, 

здібностей до лідерства; роботі в команді та партнерстві; розвитку навичок 

інформаційно-комунікаційної діяльності» [199, с. 13]. 

Програми постійно діючих і тематичних короткострокових семінарів для 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування включали в 

себе такі питання, як соціальна політика, місцевий розвиток, інформатизація 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інноваційна та 

інвестиційна діяльність, запобігання і протидію корупції, залучення молоді на 

державну службу, європейська інтеграція та євроатлантичне співробітництво, 

доступ до публічної інформації, ділову українську мову, гендерну політику, 

впровадження нового законодавства про державну службу [43]. Разом з тим, як 

зазначає М. Шульга, «проголошений нашою державою курс на «забезпечення 

інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з 

метою набуття членства в Європейському Союзі» спонукає вітчизняних 

дослідників до теоретичного аналізу ЄС та осмислення проблем, що виникають 

під час розбудови спільного європейського простру» [225]. 

Потреба в ефективному впливі держави на процеси, як розвиваються 

досить швидко, обумовлює значущість і інтерес з боку суспільства і його 

структур до результативності і ефективності державного управління. Все 

актуальнішими стосовно державного управління стають такі характеристики, як 

«продуктивність», «результативність», «якість», «ефективність» [123, с. 38]. 

Особливого значення набуває «формування еліти в державному управлінні» як 

цілеспрямований процес створення особистості за певними ознаками, що 

передбачає заходи, спрямовані на її розвиток, та обов’язково включає її 

свідомий саморозвиток, а також «розвиток еліти в державному управлінні», як 

специфічний, прогресивно спрямований, соціально обумовлений процес змін 

особи – представника еліти в державному управлінні, результатом якого є 
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виникнення якісно нових аксіологічних характеристик особистості та 

формування нової особистості. Поняття «формування» й «розвиток» щодо еліти 

в державному управлінні експерти розглядають разом, як взаємопов’язані 

процеси. Про це, зокрема, йдеться у дослідженні І. Сурай [195].  

Існуюча на сьогодні в Україні система підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування носить 

формальний, ситуативний характер, не в повній мірі відповідає сучасним 

потребам суспільства. Державними замовниками певний час виступали 

центральні органи виконавчої влади, дії яких в цьому, як правило, носять суто 

відомчий характер. Практично відсутній централізований контроль постійного 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, ефективного використання бюджетних коштів, існують 

відмінності у вартості навчання державних службовців за одним і тими ж 

напрямками тощо.  

Тому, основним пунктом є, на нашу думку, питання управління 

персоналом: на відміну від європейських стандартів менеджменту персоналу, в 

Україні дана сфера потребує тільки не реформування, але і повної 

реструктуризації. Ухвалення 27 вересня 2016 року Постанови Кабінету 

Міністрів України № 674 «Деякі питання реформування системи професійного 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» 

внесло істотні зміни в систему підготовки кадрів для державного управління 

[158]. А саме, в «2017-2018 роках виконання державного замовлення на 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування Національного агентства з питань державної служби 

здійснюватиметься поза конкурсом» [158]. Держзамовлення виконувалося 

навчальними закладами, які знаходяться в сфері управління Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі, Міністерства соціальної політики, Державної 

фіскальної служби, Міністерства юстиції, Міністерства екології та природних 

ресурсів, Міністерства закордонних справ та Національної академії 

педагогічних наук.  
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Основні проблеми державної служби в Україні пов’язані з 

недотриманням принципів прийняття на державну службу на «основі здобутків, 

політичної нейтральності, відкритості та прозорості в роботі державних 

службовців, що супроводжується слабкою дисципліною, відповідальністю та 

незбалансованими процедурами» [18, с. 357]. Не визначено єдині стандарти 

вступу на державну службу, в тому числі процедури призначення на посади та 

просування по службі, права і обов’язки державних службовців.  

Більшість центральних органів виконавчої влади «не застосовують 

сучасні інструменти управління людськими ресурсами та навчання. 

Незбалансована система оплати праці призвела до нерівності у системі 

державного управління» [18, с. 366]. Наслідком цього є висока плинність кадрів 

на державній службі та суб’єктивність у просуванні по службі. Державне 

управління в Україні також характеризується відсутністю гендерної рівності: в 

той час як 75 відсотків персоналу є жінками, на рівні прийняття рішень їх 

частка становить лише 13 відсотків (за даними Глобального звіту Програми 

розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) з питань гендерної рівності в 

області державного управління, 2014 рік). В Україні співвідношення між 

жінками та чоловіками, що є законодавцями, старшими посадовими особами та 

менеджерами, становить 38 до 62. Україна посідає 67 місце із 145 за Індексом 

гендерної рівності на 2015 рік (що означає втрату позицій порівняно з 2014 

роком, коли вона посідала 56 місце із 142). 

Закон України «Про державну службу» [43] відповідає принципам 

державного управління, він спрямований на вирішення основних проблем та 

надання відповідей щодо функціонування державної служби. Ефективна 

реалізація зазначеного Закону – це одночасно є найбільшим викликом у 

наступний період, а також й можливостями розвитку системи державного 

управління. Разом з тим, зрозуміло, що необхідно запровадити підсистеми  

реалізації цього Закону. Першочергово, забезпечити необхідними кадрами, які 

мають відповідний рівень компетентності. Щодо основних складових елементів 

реформи, що забезпечуватимуть зазначене, як наголошується в Стратегії 
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(Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реформування 

державного управління України» від 24.06.2016 № 474-р.) [177], є: по-перше, 

«визначення посад державних службовців, які несуть відповідальність за 

проведення основних національних реформ і мають право на спеціальні умови 

оплати праці в рамках загальної системи оплати праці державних службовців» 

(це «реформаторські кадри», їх називають фахівцями з питань реформування); 

по-друге, це «запровадження принципів державного управління в системі 

державної служби» (це відбуватиметься шляхом ефективної реалізації Закону 

України «Про державну службу» [43]); по-третє, «фінансова стабільність 

реформування системи оплати праці державних службовців» (без належної 

оплати праці не буде відповідного високого результату, отже, це має відбутися з 

урахуванням макроекономічних показників); по-четверте, «оптимізація 

чисельності працівників у системі органів державного управління»; по-п’яте, 

«утворення структурних підрозділів з управління персоналом» (наголошується  

на тому, що має бути введення посади спеціаліста з питань персоналу в 

міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади з метою 

розвитку сучасного управління людськими ресурсами з координацією 

діяльності НАДС); по-шосте, «створення інтегрованої інформаційної системи 

управління людськими ресурсами на державній службі»; по-сьоме «реформа 

системи професійного навчання державних службовців» (у тому числі в частині 

володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, адже 

цей досвід в Європі є позитивним); восьме, це «посилення інституційної 

спроможності Нацдержслужби» [177]. 

В Україні різні галузі та сфери потребують фахових лідерів у системі 

державної служби, які б проводили національні реформи та забезпечували 

необхідні зміни. Також для підвищення ефективності роботи державних органів 

необхідно залучити достатню кількість фахівців з питань реформ, які зроблять 

зміни в підходах до роботи в державних органах незворотними. 

Основним завданням реформування є створення в кожному міністерстві 

та інших центральних органах виконавчої влади команд фахівців з питань 
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реформ, що будуть реалізувати зміни щодня. Зазначені команди можуть 

включати керівний склад, спеціалістів та менеджерів з досвідом роботи у 

відповідній галузі для якісного та сталого процесу реформування. 

Необхідно залучити висококваліфікованих і компетентних державних 

фахівців з питань реформ, які здатні забезпечувати реалізацію пріоритетних 

реформ та спроможні підтримувати якісний процес формування та аналізу 

політики у пріоритетних галузях. Такі посади фахівців з питань реформ будуть 

визначатися у складі оновленої структури центральних органів виконавчої 

влади відповідно до нових завдань та функцій у результаті реорганізації. Для 

таких фахівців з питань реформ будуть визначені спеціальні умови оплати 

праці, які дадуть змогу залучити фахівців з необхідними навичками та 

здібностями. Зазначені умови будуть частиною загальної системи оплати праці 

державних службовців в цілях забезпечення прозорості та законності системи, а 

також можуть стати першим етапом широкомасштабної реформи системи 

оплати праці державних службовців. Визначення чітких механізмів 

запровадження посад для фахівців з питань реформ та запровадження 

спеціальних умов оплати праці потребуватиме ґрунтовного аналізу нормативної 

бази, який, як зазначається, буде проведено на початку реалізації Стратегії 

державного управління України на 2016-2020 роки (Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання реформування державного управління 

України» від 24.06.2016 № 474-р.) [177]. 

Формування команд фахівців з питань реформ буде забезпечено шляхом: 

• визначення посад для фахівців з питань реформ у рамках 

організаційних структур державних органів відповідно до пріоритетних 

напрямів реформ; 

• встановлення цілей та завдань для команд фахівців з питань 

реформ, визначення їх основних функцій; 

• визначення спеціальних професійних вимог та рівня 

компетентності для фахівців з питань реформ для гарантування відбору та 

призначення на такі посади найкращих кандидатів; 
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• визначення спеціальних умов оплати праці в рамках загальної 

системи оплати праці державних службовців; 

• проведення відкритих конкурсів на зайняття таких посад відповідно 

до визначених критеріїв. 

Також Кабінетом Міністрів України буде забезпечено контроль за станом 

проведення пріоритетних реформ, у тому числі реформи державного 

управління відповідно до показників виконання плану заходів з реалізації 

Стратегії [177]. 

Першочерговим завданням за напрямом реформування державної служби 

є заповнення 100 відсотків посад таких фахівців. Для визначення ефективності 

Закону України «Про державну службу» [43] необхідно систематично 

аналізувати та оцінювати стан його реалізація шляхом проведення загальної 

оцінки вихідного стану відповідно до першого напряму реформи, за 

методологією SІGMА[166], яка визначає всеохоплюючі критерії для оцінки 

функціонування державної служби. 

Закон України «Про державну службу» [43] передбачає проведення 

реформування системи оплати праці державних службовців з метою 

забезпечення її конкурентоспроможності на ринку праці, підвищення рівня 

прозорості, передбачуваності та справедливості. Встановлення 

конкурентоспроможного рівня заробітної плати сприятиме залученню кращих 

фахівців, що є важливою складовою частиною реформування системи 

державного управління в Україні. Проведення реформування може бути 

успішним за умови забезпечення збалансованості державного бюджету у 

середньостроковій перспективі. 

Реформування системи оплати праці державних службовців 

здійснюватиметься на стабільній фінансовій основі відповідно до 

обґрунтованих макроекономічних показників. Особлива увага 

зосереджуватиметься на забезпеченні конкурентоспроможного рівня оплати 

праці державних службовців, які відіграють визначальну роль у проведенні 
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національних реформ, а також гендерної рівності відповідно до визначених 

механізмів. 

Критерієм, за яким проводиться оцінка прозорості та справедливості 

оплати праці, є співвідношення між посадовим окладом та розміром премії у 

середній заробітній платі державного службовця. Частка посадового окладу 

повинна становити у 2019 році не менше 70 відсотків, а премії - не більше 30 

відсотків. Зменшення частки доплат та премій сприятиме запобіганню 

встановленню роботодавцем розміру заробітної плати на власний розсуд, а 

також зниженню ризику політизації державних службовців. 

Підвищення заробітної плати державних службовців протягом 2016-2020 

років здійснюватиметься згідно із Законом України «Про державну службу» 

[43]. 

Крім вимог, встановлених Законом України «Про державну службу» [43], 

реформування системи оплати праці державних службовців передбачає: 

• підвищення заробітної плати державних службовців до 2020 року 

до конкурентоспроможного рівня відповідно до показників загального ринку 

праці; 

• встановлення тимчасових додаткових стимулюючих виплат для 

забезпечення конкурентоспроможного рівня заробітної плати відповідно до 

показників загального ринку праці, зокрема державним службовцям, які 

працюють на посадах фахівців з питань реформ. 

Відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям, яке було затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 квітня 2016 р. № 289 [159], передбачалося, що додаткові 

стимулюючі виплати могли бути встановлені до 1 травня 2018 р. за рішенням 

керівників державної служби державних органів у межах економії фонду 

оплати праці. 

Додаткові стимулюючі виплати встановлюються державним службовцям, 

призначеним на посади фахівців з питань реформ за результатами конкурсу 

відповідно до вимог до професійної компетенції кандидатів на такі посади. 
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До кінця 2020 року під час удосконалення організаційної структури та 

оптимізації чисельності органів державного управління суттєво оновиться 

склад державних службовців відповідно до встановлених вимог, нової 

структури та процедури роботи у таких органах. Як свідчать плани Уряду, 

поступово збільшаться посадові оклади державних службовців та завершиться 

комплексна реформа системи оплати їх праці, що гарантуватиме державним 

службовцям прозорість та конкурентоспроможний рівень заробітної плати 

відповідно до показників загального ринку праці.  

Підвищення розміру заробітної плати відповідно до Закону України «Про 

державну службу» [43], за попередніми розрахунками, значно збільшить 

загальний річний обсяг видатків на оплату праці державних службовців. 

Кабінет Міністрів України забезпечуватиме фінансову стабільність та 

збалансованість державного бюджету під час проведення реформування 

системи оплати праці державних службовців. У рамках середньострокового 

бюджетного планування проводитиметься ретельний аналіз впливу на 

державний бюджет щодо реформування системи оплати праці, а також, щодо  

оптимізації чисельності працівників органів державного управління. У разі 

потреби, розглядатиметься питання щодо можливості внесення змін до 

відповідної нормативно-правової бази. 

Однією з основних умов для успішного реформування є стале фінансове 

забезпечення. Закон України «Про державну службу» [43] передбачає 

удосконалення системи оплати праці, зокрема підвищення заробітної плати, 

розміру надбавки за вислугу років, що суттєво збільшить загальний фонд 

оплати праці. Крім того, передбачається збільшення витрат на державну 

службу. 

З огляду на те, що рівень оплати праці є важливим чинником залучення 

професіоналів на державну службу, динаміка збільшення фонду оплати праці 

повинна відповідати економічним реаліям України з урахуванням обсягу 

витрат, необхідних на проведення реформи, а підвищення рівня оплати праці 

державних службовців повинне бути обґрунтованим. Отже, питання 
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проведення реформування системи оплати праці державних службовців 

повинне розглядатися разом з питаннями підвищення ефективності управління 

та оптимізації чисельності працівників органів державного управління. Витрати 

на проведення реформування системи оплати праці державних службовців не 

можуть здійснюватися лише з державного бюджету, вони повинні частково 

покриватися за рахунок підвищення ефективності державного управління та 

оптимізації чисельності працівників органів державного управління. 

Ураховуючи те, що інформація про ефективність системи державного 

управління в Україні є обмеженою, визначення шляхів оптимізації чисельності 

працівників органів державного управління є неможливим. 

З огляду на кількість жінок, зайнятих у сфері державного управління, 

повинен дотримуватися принцип забезпечення гендерної рівності, зокрема під 

час прийняття та виконання політичних, стратегічних, організаційних та 

оперативних рішень, а також зменшення вразливості та захисту працівників 

органів державного управління, які перебувають в групі ризику. Під час 

оптимізації чисельності працівників фактори вразливості таких груп ризику 

повинні бути належним чином враховані, але не суперечити загальним цілям 

реформи. 

Суттєвий перегляд завдань та функцій державних органів, автоматизація 

процесів їх роботи сприятимуть залученню на державну службу 

висококваліфікованих фахівців з відповідним досвідом та навичками, що дасть 

змогу якісно оновити систему державного управління та державної служби 

відповідно до європейських стандартів та кращих практик управління. 

До 2020 року передбачається поступове скорочення чисельності 

державних службовців та працівників центральних органів виконавчої влади та 

державних службовців місцевих держадміністрацій шляхом децентралізації 

функцій та зменшення кількості адміністративно-територіальних одиниць. 

Адміністративна реформа це вид політико-правової реформи, яка 

здійснюється у сфері виконавчої влади і торкається як її організаційної 
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структури, функцій, кадрового забезпечення, так і взаємовідносин з місцевим 

самоврядуванням. 

Принципи адміністративної реформи – це головні засади її проведення, 

які засновані на відповідній ідеології і політиці адміністративної реформи. У 

принципах розкривається головне призначення і сутність даної реформи. 

Правова основа адміністративної реформи це нормативно-правові акти, 

які є відправною точкою і механізмом забезпечення даної реформи. Серед цих 

актів головна роль належить Конституції і законам України. У міру 

поглиблення адміністративної реформи її правова основа вдосконалюється і 

оновлюється.  

Реформа державної служби передбачає поступове оновлення складу 

міністерств (до кінця 2017 року), поетапне реформування інших центральних 

органів виконавчої влади та їх територіальних органів (2018-2020 роки) і 

місцевих держадміністрацій (2019-2020 роки), а також утворення у другому 

півріччі 2016 р. команд фахівців з питань реформ у Секретаріаті Кабінету 

Міністрів України, визначених міністерствах та інших центральних органах 

виконавчої влади. 

Реформа державної служби охоплює усі органи державного управління, 

на які поширюється дія Закону України «Про державну службу» [43]. 

Принципи, закладені в Законі, повинні бути однаково запроваджені як у 

центральних органах виконавчої влади, так і в інших державних органах. 

Нацдержслужба здійснює функціональне управління державною службою. 

Успіх реформи значною мірою залежить від якості управління людськими 

ресурсами в державних органах, що потребує утворення ефективних і дієвих 

служб управління персоналом у кожному державному органі. Служби 

управління персоналом повинні бути утворені протягом 2016 року в усіх 

державних органах (в організаціях з невеликою чисельністю працівників 

повинен бути призначений спеціаліст з питань управління людськими 

ресурсами). Нацдержслужба надаватиме підтримку (проведення навчання, 

надання рекомендацій, забезпечення співпраці) всім службам та спеціалістам, 
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50 відсотків яких повинні почати працювати протягом 2016 року, а всі інші - у 

2017 році. 

На першому етапі реформування державної служби передбачається 

визначення проблемних сфер та проведення оцінки досягнутого прогресу, що 

сприятиме прийняттю керівниками державної служби зважених рішень та 

розв’язанню актуальних проблем, а також проведенню секторальних реформ. В 

Україні обмежені дані про державну службу, крім даних про загальну 

чисельність державних службовців у різних організаціях. Усі організації 

державного сектору мають власні інформаційні системи управління. Набори 

даних, які зберігаються в таких системах, є непридатними для порівняння і не 

дають можливості проаналізувати систему управління людськими ресурсами в 

державних органах. З огляду на зазначене одним з пріоритетів проведення 

реформи є створення інтегрованої інформаційної системи управління 

людськими ресурсами на державній службі та стандартизація наборів даних, 

необхідних для здійснення заходів з управління людськими ресурсами. 

Модулями інтегрованої інформаційної системи, які створюватимуться 

поетапно, є: 

• модуль внутрішнього переведення державних службовців та 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад; 

• модуль визначення фонду оплати праці та підготовки фінансової 

аналітики; 

• модуль ведення особових справ державних службовців (кар’єра, 

оцінка результатів службової діяльності, компетентність, навчання тощо); 

• модуль пошуку та підбору кадрів у системі органів державного 

управління. 

Одним із пріоритетів реформування системи професійного навчання 

державних службовців є визначення потреб у навчанні державних службовців з 

урахуванням вимог Закону України «Про державну службу» [ та принципів 

публічного адміністрування. 
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Пріоритетами реформування державної служби та управління людськими 

ресурсами в державних органах є: 

• прийняття нормативно-правових актів та ефективна реалізація 

Закону України «Про державну службу» [43]; 

• формування висококваліфікованої, компетентної групи фахівців з 

питань реформ; 

• визначення оптимальної кількості державних службовців з 

урахуванням функцій та організаційної структури державних органів, 

оптимізація чисельності працівників органів державної влади; 

• реформування системи оплати праці державних службовців з 

метою підвищення рівня їх заробітної плати за умови забезпечення стабільності 

державних фінансів; 

• утворення служб управління персоналом у міністерствах та інших 

центральних органах виконавчої влади; 

• утворення інтегрованої інформаційної системи управління 

людськими ресурсами на державній службі; 

• реформування системи професійного навчання державних 

службовців; 

• підвищення рівня інституційної спроможності Нацдержслужби для 

забезпечення ефективної реалізації Закону України «Про державну службу» 

[43] та повноцінного реформування державної служби. 

Реформа державного управління у частині підзвітності проводитиметься з 

урахуванням того, що організація системи центральних органів виконавчої 

влади має значний вплив на загальну роботу Кабінету Міністрів України. 

Система центральних органів виконавчої влади за умови її належної побудови 

забезпечує демократичну легітимність, зокрема задовольняє потреби громадян. 

У державах - членах ЄС відсутній уніфікований спосіб організації системи 

державних органів та забезпечення їх підзвітності, але є такі принципи, які 

необхідно враховувати під час розбудови системи державних органів: 
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• раціональність - дієвість та узгодженість, уникнення часткового 

дублювання повноважень і завдань державних органів, створення збалансованої 

системи контролю; 

• прозорість - забезпечення чіткої та простої типової організації 

органа державної влади; 

• економічна доступність - розміри та обсяг витрат на утримання 

системи державних органів відповідають потребам і можливостям країни; 

• підзвітність - кожна структурна одиниця установи є внутрішньо 

підзвітною, установа Загалом, - зовнішньо підзвітною (політична, судова, 

соціальна та незалежна підзвітність), а також підзвітною громадянам щодо 

дотримання їх прав, зокрема на доступ до публічної інформації, на належне 

адміністрування, на адміністративне правосуддя та на відшкодування. 

Як зазначається у Постанові, сьогодні «в Україні функціонує 65 

центральних органів виконавчої влади, зокрема 18 міністерств та 47 інших 

центральних органів виконавчої влади, у тому числі 20 державних служб, 11 

державних агентств, п’ять державних інспекцій, шість центральних органів 

виконавчої влади із спеціальним статусом та п’ять інших органів» [177]. 

Кабінет Міністрів України безпосередньо спрямовує та координує діяльність 11 

центральних органів виконавчої влади, що без чіткої підзвітності відповідним 

міністрам не дає змоги ефективно формувати та реалізовувати цілісну та 

послідовну державну політику.  

Відсутність чіткого розподілу відповідальності між міністерствами 

призводить до дублювання функцій та нечіткого розподілу завдань і, як 

наслідок, «нераціонального використання людських і фінансових ресурсів, 

низького рівня інституційної спроможності щодо проведення реформ та 

формування державної політики» [177]. 

Експерти наголошують, що для розв’язання зазначених проблем 

необхідно [177]: 

• чітко визначити місію, сфери відповідальності, функції та завдання 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 
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• визначити порядок підзвітності центральних органів виконавчої 

влади; 

• забезпечити встановлення підзвітності, проведення 

функціонального обстеження та оптимізацію чисельності працівників 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 

Є чіткий алгоритм реорганізації. «Реорганізація системи центральних 

органів виконавчої влади повинна здійснюватися шляхом проведення 

горизонтального функціонального обстеження для визначення сфер 

відповідальності, їх інтегрованої організації, що забезпечить послідовне 

формування державної політики у відповідних сферах та чітку політичну 

відповідальність, а також дасть змогу усунути дублювання та непритаманні 

функції центральних органів виконавчої влади» [177].  

Необхідно забезпечити чітке розмежування обов’язків міністерств, які 

формують державну політику, та інших центральних органів виконавчої влади 

(агентств, служб, інспекцій), які забезпечують її реалізацію. Разом з тим 

необхідно вирішити питання, пов’язані з конфліктом інтересів, шляхом 

усунення поєднання функції з надання адміністративних послуг та здійснення 

контролю і нагляду за дотриманням вимог законодавства у відповідній сфері. 

У відповідних міністерствах та інших центральних органах виконавчої 

влади необхідно провести вертикальне функціональне обстеження для 

забезпечення узгодженості, ефективності та результативності в найбільш 

важливих сферах державної політики. Горизонтальне обстеження системи 

центральних органів виконавчої влади сприятиме виявленню неефективності та 

неузгодженості на рівні державного управління та стратегічному об’єднанню 

напрямів реформи. Для визначення секторальних проблем в окремих сферах 

державної політики «потрібно провести вертикальне функціональне 

обстеження, зокрема протягом 2016-2018 років у сфері бюджетної (Мінфін), 

регіональної (Мінрегіон) політики, розвитку економіки Загалом, та окремих її 

секторів (Мінінфраструктури та інші міністерства), а до кінця 2020 року в 

інших сферах державної політики» [177]. 
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Результати проведення функціонального обстеження повинні сприяти 

формуванню та реалізації державної політики у різних сферах, зокрема 

результати проведення вертикального функціонального обстеження повинні 

бути враховані в планах інституційної реорганізації міністерств, а 

горизонтального функціонального обстеження - плані реорганізації системи 

державного управління в цілому. 

Отже, передусім реформування державної служби потребує чіткого 

політичного рішення, яке нині чітко артикульоване й визначає новий етап змін. 

Реформування системи державного управління (зокрема, реформа державної 

служби та служби в органах місцевого самоврядування, системи надання 

адміністративних послуг), а також посилення боротьби з корупцією 

передбачено «Угодою про фінансування (Контракт для України з розбудови 

держави)», підписаною 13 травня 2014 р. Урядом України та Європейською 

Комісією [201].  

Підвищення ефективності державного управління у спосіб реформування 

державної служби є одним з напрямів стратегічних перетворень, визначених 

«Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [214], відповідно до якої 

результатом упровадження реформи державної служби має стати створення 

ефективної, прозорої, відкритої та гнучкої структури публічної адміністрації із 

застосуванням новітніх інформаційно-комунікативних технологій (е-

врядування), спроможної виробляти й реалізовувати цілісну державну політику, 

спрямовану на суспільний сталий розвиток та адекватне реагування на 

внутрішні й зовнішні виклики.  

Соціально-правовий статус державного службовця вимагає не лише 

посилення відповідальності й ефективності виконання ним посадових 

обов’язків, а й постійного підвищенні рівня власної професійної кваліфікації. 

Наявна система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців в Україні не повною мірою відповідає новим завданням і 

принципам роботи державного службовця в сучасних умовах. Вона має 

переважно інформаційний або академічний характер, їй бракує динамічності й 
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практичної цілеспрямованості щодо здобуття посадовими особами органів 

державної влади певних навичок, необхідних для виконання службових 

обов’язків. Якраз інструментом досягнення цих завдань є професійне навчання. 

Як зазначає Л. Прудиус, «місія професійного навчання державних службовців: 

підвищення рівня професіоналізму державних службовців з метою надання 

якісних послуг споживачам та задоволення їх потреб відповідно до вимог 

європейських стандартів якості, зростання конкурентоспроможності державної 

служби на ринку праці» [171, с. 234].  

Дуже важливим для компетентного виконання посадовими особами 

обов’язків, ефективного вирішення ними завдань та якісного надання послуг 

громадянам є чинник спеціальної професійної підготовки. Проте сьогодні 

значна кількість посадових осіб не має спеціальної освіти й підготовки, 

необхідної для професійної діяльності в органах влади та місцевого 

самоврядування. При цьому професіоналізм людей, зайнятих в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, має передбачати не тільки 

галузеві знання, а насамперед знання й розуміння механізмів взаємодії держави, 

суспільства та окремих громадян, а також уміння ефективно використовувати ці 

знання на практиці. Саме тому в ситуації численних реформ, здійснюваних у 

країні, як ніколи відчувається брак правових, економічних, політологічних, 

управлінських, соціогуманітарних і психологічних знань, необхідних для 

забезпечення діяльності органів державної влади. 

Одним з основних «напрямків адміністративної реформи в Україні є 

створення нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців, готових до впровадження нововведень і до несення 

відповідальності за прийняті рішення» [4, с. 12]. Відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» підготовка фахівців для роботи в органах державної влади 

та органах місцевого самоврядування позиціонується як післядипломна освіта 

[42]. Це «спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки 

шляхом поглиблення, розширення і оновлення професійних знань, умінь і 

навичок або отримання нової кваліфікації на основі отриманого раніше 
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освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста / магістра і практичного досвіду» 

[227]. 

Професійне навчання державних службовців здійснюється вищими 

навчальними закладами ІV рівня акредитації, які ліцензовані та акредитовані за 

напрямом «Державне управління». Національна мережа закладів системи 

професійного навчання включає: Національну академію державного управління 

при Президентові України, і її 4 регіональні інститути у Дніпропетровську, 

Львові, Одесі, Харкові. Детальний звіт про щорічну діяльність, зокрема за 

якісним і кількісним складом підготовлених фахівців і про форми підготовки 

подається у їхніх звітах [227, с. 3-7]. Також в систему включені інші вищі 

навчальні заклади, ліцензовані та акредитовані для підготовки магістрів за 

спеціальностями галузі знань «Державне управління» [160]. Разом з тим, як 

наголошують дослідники модернізації професійного навчання державних 

службовців, «підвищення ефективності державного управління має відбуватися 

шляхом організації безперервного професійного навчання державних 

службовців різних категорій» [171]. Крім того, створення системи їх мотивації, 

оновлення змісту та підвищення якості навчання. Є необхідність удосконалення 

системи управління навчанням та його ресурсного забезпечення. Як зазначає Л. 

Прудіус, досі відсутня належна інфраструктура навчання [171]. Найбільш 

популярною формою підготовки є заочна форма навчання. За державним 

замовленням – 64% від загальної кількості тих, хто навчається. Денна форма 

держзамовлення – 15%, відповідно денна на контрактній основі – 7,7%, а заочна 

на контрактній основі – 12,5% [228, с. 12-15]. 

Потреби органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування вивчає Національне агентство 

України з питань державної служби. Проводиться робота з органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування з моніторингу працевлаштування 

випускників. Тобто, комплексно вирішується питання забезпечення органів 
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влади фахівцями, які мають відповідну професійну підготовку, здатні 

ефективно реалізовувати поставлені перед ними завдання. 

НАДС України в межах повноважень координує організацію 

професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Нормативно-правова база з цього питання сьогодні нараховує 

більше 30 нормативно-правових документів, серед яких, зокрема, Наказ НАС 

України від 19 квітня 2017 року № 86 «Про затвердження Порядку організації 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням 

Національного агентства України з питань державної служби», Постанова 

Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 82 «Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 

квітня 2013 р. № 255», Наказ НАДС України від 22 січня 2018 року № 10 «Про 

затвердження Порядку погодження НАДС України зарахування осіб на 

навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування», відрахування та переведення 

слухачів».  

Серед повноважень НАДС України щодо організації професійного 

навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в 

контексті реалізації державної кадрової політики такі [43; 42]: 

- сприяння формуванню та реалізації державної політики у сфері 

професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, розвитку системи навчальних закладів, що здійснюють 

підготовку, спеціалізацію та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

– організація та координація підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також 
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здійснення у межах повноважень, передбачених законом, контролю за якістю 

професійного навчання; 

- забезпечення визначення потреб у професійному навчанні державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до вимог 

професійних стандартів; 

- забезпечення формування державного замовлення щодо професійного 

навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

для державних потреб та контроль його виконання відповідно до укладених із 

виконавцями державного замовлення державних контрактів; 

- здійснення конкурсного відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування на принципах добросовісної конкуренції, відкритості та 

прозорості; 

- координація навчально-методичного забезпечення професійного 

навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; 

погодження освітньо-професійних програм підготовки і спеціалізації у 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та професійних програм 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

- здійснення моніторингу працевлаштування випускників вищих 

навчальних закладів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 

«Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням; 

- організація із залученням освітніх закладів навчання державних 

службовців з метою удосконалення рівня володіння ними державною мовою, 

регіональною мовою або мовою національних меншин, а також іноземною 

мовою, яка є офіційною мовою Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою 

мовою є обов’язковим відповідно до Закону України «Про державну службу»; 
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- вивчення та узагальнення потреб, пріоритетних напрямів підготовки і 

підвищення кваліфікації державних службовців, керівників державних 

підприємств, установ й організацій за рахунок міжнародної технічної допомоги 

та інших форм міжнародного співробітництва, а також здійснення моніторингу 

використання міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного 

співробітництва для професійного навчання зазначених категорій осіб; 

- погодження призначення та звільнення директорів центрів 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій.  

У систему підготовки входять навчальні заклади, які виконують освітньо-

професійні програми підготовки, перепідготовки та професійні програми 

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування, програми спеціалізацій за напрямом «Державне управління», і 

органи, які здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Як діє система підготовки кадрів покажемо на прикладі практики 2015 та 

2017 років. У 2015 р. було визначено вищі навчальні заклади для підготовки за 

державним замовленням 285 магістрів за спеціальністю «Державне 

управління». З них 40 осіб - за денною формою навчання, 245 осіб - за заочною 

формою навчання. Магістрів за спеціальністю «Державна служба» 1015. З них 

60 осіб - за денною формою навчання, 955 осіб - за заочною формою навчання. 

А також визначено 13 навчальних закладів для підвищення кваліфікації 19712 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань 

запобігання та протидії корупції [228, с. 3]. 

У 2015 році в магістратури ВНЗ України на навчання за спеціальністю 

«Державна служба» зараховано 1015 чоловік. З них 768 або 75% - це державні 

службовці (264 людини або 34% займають керівні посади). Посадових осіб 

органів місцевого самоврядування - 247 осіб (73 особи або 30% займають 
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керівні посади). Більшість вступників – це, більше 90%, направлені на навчання 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

[228, с. 3-5]. 

За результатами узагальнення звітної інформації НАДС України [Див. 

додатки], встановлено, що упродовж 2016-2017 років у зазначених закладах 

післядипломної освіти за кошти місцевих бюджетів, міжнародної технічної 

допомоги (грантів), за рахунок інших надходжень, не заборонених 

законодавством, підвищили кваліфікацію 124 658 осіб, які отримали відповідні 

сертифікати.  

Загалом, звіти про підвищення кваліфікації показують певні тенденції 

[228]. По-перше, за категоріями посад найбільше зацікавлення у професійній 

підготовці проявляють державні службовці та посадові особи органів місцевого 

самоврядування, які займають у 2015 році VІ категорію посад. Така тенденція 

спостерігається рівномірно як за денною, так і заочною формами навчання. По-

друге, за віковою ознакою більшість зарахованих – це особи у віці до 35 років, 

що становить 65% (661 з 1015 осіб), причому на денну форму навчання такий 

відсоток значно вище - 80% (48 з 60 осіб), на заочну форму навчання майже 

36% (342 з 955 чоловік). По-третє, за гендерною ознакою – найбільше із 

зарахованих – це 72% жінок (732 з 1015 осіб). Слід зазначити, що у звіті частка 

слухачів за гендерною ознакою на денну та заочну форми навчання практично 

збігаються - 70 і 72% [13, с. 5-6]. Моніторинг підвищення кваліфікації 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування показав, що 

протягом року в вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти 

пройшли навчання 3205 осіб. У порівнянні з 2014 роком кількість державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які пройшли 

підвищення кваліфікації в центрах підготовки та підвищення кваліфікації 

значно зменшилася, що обумовлено скороченням чисельності працівників 

державних органів виконавчої влади і зміною в структурі системи органів 

виконавчої влади [228]. 
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Однією з надважливих особливостей професійної діяльності державних 

службовців є її спрямованість на підготовку, прийняття і реалізацію 

управлінських рішень. Відповідно, чим більше ступінь забезпеченості 

людським потенціалом системи державного управління, тим більша потенційна 

здатність держави до стабільності держави, забезпечення сталого розвитку 

суспільства і національної економіки до зростання. Людський потенціал є 

одним ключових чинників ефективності системи державного управління та 

відрізняється конкретними і якісними характеристиками. Необхідна чисельність 

людського ресурсу в системі державного управління відрізняється певними 

якісними показниками (кваліфікаційної та професійної структуру) і є 

необхідним ресурсом, без якого неможливо не тільки розвиток держави, а й 

його нормальне функціонування. Станом на 1 січня 2016 кількість державних 

службовців в Україні становила близько 250 тис. Плинність кадрів коливається 

в межах 20-25% за рік. До 40% державних службовців отримують заробітну 

плату на рівні мінімальної. 

Потреба в ефективному впливі держави на сучасні надскладні процеси і 

явища обумовлює значимість та інтерес з боку суспільства і його структур до 

результативності і ефективності державного управління. Все більш 

актуальними стосовно державного управління стають такі характеристики, як 

«продуктивність», «результативність», «якість», «ефективність» [121, с. 137–

142]. Тому, основним моментом в удосконаленні системи формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління в Україні 

є, на нашу думку, питання управління персоналом в системі державної служби.  

Важливим у цьому плані залишається завдання проводити детальний 

аналіз складових оцінки кадрового потенціалу, що вимагається відповідно до 

завдань уряду (визначено концепціями реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2014 р.) [179], 

реформування державного управління України (2016 р.) [177], реформування 

системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 
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місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (2017 р.) [180]. 

Виконувати факторний і порівняльний аналіз показників установ, організацій та 

їх підрозділів, здійснювати балансовий аналіз. Прогнозувати і моделювати 

варіанти перспективного стану кадрового потенціалу в зазначених аналітичних 

розрізах, сформувати динаміку оцінки кадрового потенціалу і зіставити якість і 

швидкість його підвищення з фінансовими витратами, ранжувати службовців за 

рівнем кадрового потенціалу. Відбір кандидатів для кар'єрного просування 

може відбуватися виходячи з конкретних потреб у кваліфікації, досвіді, 

людських характеристиках, кадрового омолодження або привнесення 

необхідного професійного досвіду у відповідну структуру адміністративного 

управління, навчання за спеціальною, управлінською кваліфікацією, участь у 

програмах наставництва і адаптації, ротація (розширення досвіду), підвищення 

або пониження в посаді (при відсутності перспективи підвищення кваліфікації).  

У перспективі це дозволить змоделювати варіанти службових траєкторій, 

розрахувати відповідність перспективних посад поточним кадровому 

потенціалу службовця з визначенням необхідних напрямків розвитку, 

стимулювати підвищення ефективності роботи державного апарату. Як 

показано нами [28] та іншими дослідниками людського потенціалу [55, с. 44-

49], механізми формування та використання людського потенціалу включають 

в себе перш за все потреби, удосконалення їх структури та можливості їх 

перетворення у реальне споживання на базі певного рівня свободи вибору.  

Насамперед, механізми формування та використання людського 

потенціалу проявляються у соціально-економічний природі та якісно-кількісній 

характеристиці споживання. Сфера потреб і споживання, як і трудова 

діяльність, є важливою сферою становлення людського потенціалу. 

Формування, виявлення та задоволення потреб – це ключові базові 

відтворювального процесу. По відношенню до людського потенціалу істотні 

два аспекти потреб, які можна визначити як «внутрішній» і «зовнішній». По-

перше, потреби задають імпульс для виробництва і визначають напрями його 

розвитку, по-друге, рівень розвитку та можливості задоволення потреб 



176 

 

 

обумовлюють якість відтворення людського потенціалу. Обидва ці процеси 

взаємозалежні. Потреби, як елемент механізму формування розвитку людського 

потенціалу, тісно взаємопов’язані з можливостями людини їх задовольняти, які, 

значною мірою, залежать від її свободи вибору. Тому, вихідний і 

найважливіший елемент у механізмі формування та використання людського 

потенціалу – це забезпечення людей більш широким вільним вибором у всіх 

сферах життя й створення умов, у яких люди зможуть повністю розвити свій 

потенціал. У цьому контексті метою суспільного розвитку стає розширення 

можливостей вибору, можливостей вести продуктивне й творче життя в 

гармонії зі своїми потребами й інтересами. З цієї точки зору змінюється погляд 

на матеріальне багатство: дохід перетворюється в кошти, що розширюють 

людський вибір у таких сферах, як охорона здоров'я, освіта, економічна й 

суспільна діяльність, можливість вільної реалізації творчого потенціалу. Люди 

не мають потреби в нескінченно високому достатку, він лише розширює 

можливості людського вибору, але цей вплив знижується зі збільшенням 

доходу відповідно до принципу зменшення його корисності. Людина повинна 

брати участь в усіх процесах, які формують сферу її життєдіяльності. Стійкий 

людський розвиток вимагає соціально орієнтованого зростання, але також 

вимагає того, щоб люди мали політичну, економічну, соціальну свободи, рівні 

можливості, свободу пересування, реалізації творчих здібностей, гарантії прав 

людини. Механізми формування та використання людського потенціалу мають 

також екологічну складову. Окремі питання людського розвитку та 

економічного зростання нерозривно пов'язані з необхідністю збереження 

природного середовища й забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності 

людини, як це показано окремими дослідниками в опублікованих результатах 

дослідження [50, с. 40-42]. І постійне зростання виробництва при ігноруванні 

екологічних аспектів веде до поглиблення глобальних проблем.  

Необхідно підкреслити, визначення пріоритетної ролі розвитку 

людського потенціалу не веде до недооцінки важливості економічного 

зростання тому, що збільшення ВВП на душу населення створює ресурси, що 
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забезпечують людський розвиток. Але мета зростання у тім, щоб всебічно 

збагатити життя людей, розширити свободу вибору. У дисертаційному 

дослідженні М. Огієнком [128] з’ясовано, що людський розвиток 

характеризується розширенням людських можливостей щодо підвищення рівня 

якості свого життя. До складу категорії рівня життя населення, як зазначає 

автор, відносять різні компоненти, серед яких найчастіше виділяють: 

«довгострокові цінності», «поточні потреби», «середовище життя» та 

«соціальну інфраструктуру» [128]. Здійснено аналіз рівня життя населення за 

Методикою вимірювання регіонального людського розвитку, що затверджена 

Рішенням Президії НАН України та колегії Державної служби статистики 

України від 13.06.2012 № 123-м. Розрахунок регіонального індексу людського 

розвитку базується на 33 показниках, згрупованих у 6 блоків: Відтворення 

населення; Соціальне становище; Комфортне життя; Добробут; Гідна праця; 

Освіта. Лідерами серед регіонів України за регіональним індексом людського 

розвитку за підсумками 2016 року стали: Івано-Франківська (1-ше місце), 

Чернівецька (2-ге місце) та Закарпатська (3-є місце) області. Необхідно 

зауважити, що за досліджуваний період рейтинг цих областей за індексом 

людського розвитку суттєво коливався. За підсумками 2016 року на останньому 

місці рейтингу регіонів за індексом людського розвитку опинилася 

Житомирська область (22-ге місце), їй передує Херсонська (21-ше місце)та 

Кіровоградська області (20-4те місце) [128]. За досліджуваний період 2013-2016 

роки рейтинг цих областей за індексом людського розвитку завжди був 

незадовільним, ці області залишалися серед аутсайдерів. В стратегічних 

програмах розвитку для цих областей необхідно приділяти значну увагу тим 

блокам (відтворення населення, соціальне становище, комфортне життя, 

добробут, гідна праця, освіта) котрі за методикою визначення регіонального 

індексу людського розвитку отримали найнижчі цифрові оцінки [128]. 

В умовах трансформації економіки і з підвищенням ролі новітніх 

технологій у виробництві безперервна освіта, що відповідає потребам 

суспільства та ринку праці, є необхідною умовою та основним засобом, по-
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перше, перетворення людського потенціалу в якісний людський потенціал, по-

друге, гуманітарного розвитку, оскільки дозволяють сформувати у кожної 

людини здатність швидко адаптуватися до сучасних соціально-економічних 

реалій та забезпечувати собі належну якість життя. Безперервна освіта і 

самоосвіта протягом всього життя (школа у широкому розумінні) – це 

найважливіша умова і засіб формування, розвитку і реалізації людського 

потенціалу економіки знань. Як наголошує Н. Калашник, «підвищення 

результативності професіоналізації кадрів державної служби можна досягти 

саме з допомогою високої ефективності їх самоосвіти» і в цьому зв’язку, 

автором запропоновано алгоритми управлінського впливу на самоосвіту 

державних службовців в професійній діяльності залежно від рівня управління 

(проект Концепції розвитку самоосвіти державних службовців в Україні) [67, с. 

56]. 

У процесі розробки методів управління кадровим потенціалом у 

державному управлінні в Україні потребують вирішення наступні задачі: 

відсутність чітких та прийнятних для практичних цілей критеріїв оцінювання 

кадрового потенціалу; складність розроблення оптимальної моделі 

використання кадрового потенціалу як цілісної системи; відсутність явної 

картини впливу складових частин кадрового потенціалу на показники 

управлінської та виробничої діяльності; досягнення відповідності кількісних та 

якісних характеристик кадрового потенціалу цілям та задачам установи, 

організації, підприємства.  

За роки існування державна служба України у своєму розвитку пройшла 

такі основні етапи як створення організаційно-правових основ сучасної 

державної служби, утворено уповноважений орган з питань державної служби, 

закріплено функціональні повноваження, визначено ранги, порядок обчислення 

стажу, проведення конкурсу, стажування, ведення особових справ державних 

службовців, формування кадрового резерву, сформовано систему професійного 

навчання, визначено напрями реформування та подальшого розвитку державної 

служби, започатковано наукову програму дослідження розвитку державної 
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служби, змінено порядок ведення службового розслідування, формування 

кадрового резерву, проведення конкурсу на вакантні посади, введено щорічну 

оцінку державних службовців, удосконалено роботу кадрових служб.  

Таким чином, відбувся перехід від трудової до публічної концепції 

відносин в системі державної служби України, що передбачає інший погляд 

щодо ототожнення робітників і службовців, яке було характерно для країн 

соціалістичної системи права, відповідно до доктрини якою кожна людина бере 

участь у житті суспільства незалежно від сфери застосування його праці.  

Сьогодні відбувається залучення молоді до державної служби та 

створення умов для її професійного зростання. Новим Законом України «Про 

державну службу» закріплено принципи на яких будується нова система 

державної служби – верховенство права, законність, патріотизм, доброчесність, 

професіоналізм, політична нейтральність, лояльність, публічність, прозорість, 

стабільність, відповідальність та рівний доступ до державної служби. 

У процесі подальшого розвитку державної служби в Україні потребують 

уваги з боку науковців та законотворців такі питання, як посилення правових 

гарантій, соціальної і моральної захищеності державних службовців під час 

виконання ними своїх професійних обов'язків, потребує удосконалення 

механізм відповідальності державних службовців, узгоджений з нормами 

адміністративного, цивільного, фінансового, трудового та кримінального права. 

Потребує детальної розробки система критеріїв оцінювання діяльності 

державних службовців.  

 

Висновки до Розділу 3 

 

По-перше, на основі аналізу двох обраних адаптованих до системи 

державного управління методик здійснено дослідження шляхів оптимізації 

використання людського потенціалу в системі державної служби в Україні. 

Методологія С. Сахаровського показує існуючий інституційний вплив на 

формування та використання людського потенціалу: фактори 1-го, 2-го та 3-го 



180 

 

 

порядку (сімейне оточення, освіта, час, кошти, зусилля, трансформація 

людського потенціалу в капітал), дозволяє пояснити присутність прямої 

залежності людського потенціалу, людського капіталу та ефективності 

управління та економічного зростання, отже величина людського потенціалу – 

це функція від якогось зведеного показника з трьох вказаних складових. 

Методологія щодо розрахунку на основі ІРЛП ІРЛП' з показниками стосовно 

системи державного управління в Україні характеризує ступінь відмінності в 

соціально-економічному розвитку серед соціальних груп в системі державного 

управління та в країні загалом, а також в розрізі регіонів усередині країни, 

показує, наскільки стан здоров'я соціальної групи/груп в системі державного 

управління, регіоні краще/гірше, ніж в країні загалом, визначає ступінь 

перевищення рівня освіти соціальної групи в системі державного управління 

порівняно з країною загалом, визначає ступінь економічної диференціації 

аналізованої групи.  

Використання цих методологій дозволяє аргументувати, що: 

• державна політика в сфері накопичення і ефективного 

використання людського потенціалу в країні, у тому числі і в системі 

державного управління, втрачає свою суперечливість, якщо вирішується в 

сукупності з формуванням «правильної» структури людського потенціалу; 

• має бути спрямована на створення умов затребуваності 

різноманітних елементів структури людського потенціалу, що збільшує 

можливості його реалізації; 

• має включати інституційні перетворення, впливати на вказані 

фактори 1-3 рівні системно; 

• державна політика має корегувати кадрову політику стосовно 

державної служби в Україні.  

По-друге, виявлено низку проблем, щодо формування та використання 

людського потенціалу в Україні, які засвідчують, що вплив людського розвитку 

на економічне зростання та ефективність управління держави недооцінюється 

(проблема повноважень, проблема фінансування, інвестування, соціальна 
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політика держави). Це дає можливість робити висновок про те, наскільки 

неефективно розкриваються способи і можливості використання людського 

потенціалу в Україні в контексті суспільного розвитку та як це може впливати 

на систему державного управління в Україні, отже, як використовується 

людський потенціал України в сфері держслужби України. 

По-третє, як свідчать результати порівняння ІРЛП для України і ІРЛП' 

для сфери державного управління України, система використання і розвитку 

людського потенціалу в сфері державного управління України має ще 

необмежені можливості для вдосконалення. У зв'язку з великими обмеженнями 

поліпшення фінансових складових показників ІРЛП, особливо, на нашу думку, 

слід звернути увагу на охоплення вищою освітою (система підвищення 

кваліфікації) та забезпечення належних умов для підвищення показників 

очікуваної тривалості життя серед держслужбовців. Також враховувати дані 

про рівень соціальної захищеності, спільні показники здоров'я і культурного 

розвитку, проступків і порушень, охорони навколишнього середовища, і 

можливостей участі в прийнятті рішень. 

З 1993 до 2015 р. діяв Закон України, за яким державна служба в Україні 

визначалася, як «професійна діяльність осіб, які займають посади в державних 

органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави 

та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів» [44]. Такі 

службовці вважалися державними службовцями, маючи відповідні службові 

повноваження. За новим Законом України, «державна служба – це публічна, 

професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання 

завдань і функцій держави» [45], з чітко наведеним переліком завдань та 

функцій із змісту яких стає очевидним, що у системі державної служби має 

бути сформовано високоякісний людський потенціал. 

Концептуалізація досвіду формування та використання людського 

потенціалу в системі державного управління у контексті сучасної проблематики 

суспільного розвитку, а саме, за рахунок ідентифікації глобальних загроз, 

існуючих та можливих викликів, тенденцій впливу та суб’єктів впливу, дає 
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можливість визначення ключових проблемних питань щодо накопичення та 

розвитку людських ресурсів не лише для системи державної служби, а й 

розглядати цю проблему як складову стратегії розвитку українського 

суспільства на даний час та у майбутньому.  

Сьогодні для українського суспільства характерні такі виклики та загрози, 

як дискредитована цінність людського потенціалу порівняно з іншими 

ресурсами, диспропорційність його розвитку у межах країни та зростання 

депресивних регіонів, послаблення ролі соціальних ліфтів, загострення 

проблеми мотивації саморозвитку, різноманітність оцінювання якості поведінки 

особистості, відсутність науково обґрунтованої методологічної основи 

управління формуванням та розвитком людського потенціалу загалом, а також 

концептуальна невизначеність спрямування майбутнього суспільного розвитку 

– усе це ті проблеми, науковий аналіз яких дозволяє забезпечити нову якість 

управлінського впливу на людські ресурси та суттєво посилити роль держави у 

досягненні нових стандартів життя громадян. Нові стандарти якості життя 

громадян – це зовсім інший, новий рівень суспільного розвитку, який 

пов'язаний, насамперед, з процесом політичних, правових, управлінських, 

соціальних, культурних трансформацій системи державної служби України.  

Таким чином, концептуалізацію досвіду щодо формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління в Україні 

необхідно здійснювати за такими напрямами як обґрунтування теоретичних і 

методологічних засад державної політики формування та використання 

людського потенціалу (певні закони, закономірності, принципи, понятійно-

категорійний апарат – теорія; проектування, наукове обґрунтування, 

моделювання - методологія); забезпечити практичне спрямування цієї 

державної політики (вибрати механізми, інструменти, засоби, важелі, методи, 

форми її реалізації); визначитися з ресурсами щодо забезпечення реалізації (це 

політичні, економічні, інституціональні, кадрові, інформаційні, технічні, 

матеріальні, часові ресурси); впровадити системний моніторинг (зокрема, щодо 

оцінювання результатів модернізації, здійснювати аналіз та контроль), що 
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сприятиме забезпеченню теоретико-методологічного обґрунтування моделі 

системи формування та використання людського потенціалу в державному 

управлінні в Україні й практичного впровадження інноваційних механізмів її 

модернізації.  

Удосконалення системи формування та використання людського 

професіоналізації в системі державного управління передбачає підвищення 

кваліфікації управлінських кадрів, який розглядається як безперервний процес 

формування, становлення, розвитку й саморозвитку, удосконалення і 

самовдосконалення, реалізації та самореалізації, актуалізації та самоактуалізації 

особистості, створення професійної спільноти управлінських кадрів, об’єднаних 

єдиною системою цінностей, цілей, завдань та узгодженими способами їх 

досягнення, удосконалення навчального процесу підвищення кваліфікації 

управлінських кадрів, покращення навчально-методичного забезпечення 

підвищення кваліфікації управлінських кадрів. 

Перспективами дослідження є наукова розробка варіантів мобілізації 

ресурсів на вирішення пріоритетних завдань людського розвитку і 

використання людського потенціалу в державному управлінні. Такі можливості 

варіюються від створення бюджетного простору до використання методів 

фінансування боротьби зі зміною клімату і від скорочення субсидій, невигідних 

для окремих верств населення з низьким доходом, до економічно ефективного 

використання ресурсів, як і зазначено в Доповіді ПРООН 2016 року. Тому, 

одним з основних напрямків адміністративної реформи в Україні є створення 

нової системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних службовців, готових до впровадження нововведень і до несення 

відповідальності за прийняті рішення. 

Результати отриманих викладених у цьому розділі досліджень 

представлені в авторських публікаціях [24; 26; 27; 28]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У цьому дисертаційному дослідженні розв’язано актуальне наукове 

завдання, яке полягає у розкритті складових змісту концепту «людський 

потенціал», узагальненні картини концептуалізації досвіду формування та 

використання людського потенціалу в системі державного управління, 

верифікації можливості використання цього досвіду в процесі реформування 

державного управління в Україні, наданні пропозицій щодо удосконалення 

організаційного, правового, ресурсного механізмів державного управління в 

частині формування та реалізації державної політики у сферах державного, 

регіонального та галузевого управління, зокрема, щодо підвищення 

ефективності кадрової політики в системі державного управління. Отримані у 

дослідженні результати підтверджують сформульовану автором гіпотезу, а 

реалізована мета дозволяє зробити такі узагальнені висновки:  

1. Аналіз методологічних основ становлення та розвитку теорій 

людського потенціалу в умовах змін суспільного устрою, розвитку науки та 

глобалізації засвідчив, що поширені трактування змісту поняття «людський 

потенціал» у соціально-економічному контексті тісно пов'язані зі становленням 

теорії ефективного суспільного функціонування, а також концепцій сталого 

суспільного розвитку (зокрема, запропоновані різними інституціями – 

Міжнародна федерація інститутів перспективних досліджень (ІФІАС), 

Римський клуб (Доповідь «Межі зростання»), Міжнародний інститут 

прикладного системного аналізу, Всесоюзний інститут системних досліджень 

(СРСР), Стокгольмська Конференція ООН з довкілля, Програма ООН з 

довкілля (UNEP), інші). Дослідження сталого розвитку і його впливи сприяли 

тому, що сучасні концепції об'єднують соціологічні та економічні підходи до 

обґрунтування з точки зору парадигм процесів соціально-економічної оцінки 

людського потенціалу. Проте, авторами – представниками даних концепцій, не 

представлено змістовні компоненти людського потенціалу, які б поглибили 

його розуміння в контексті управлінської парадигми та які б характеризували  
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рівень розвитку систем державного управління.  

2. Уточнене визначення людського потенціалу базується на положенні 

про те, що формування та використання людського потенціалу ототожнюється з 

процесом розвитку людини (А. Замараєв, Г. Гузенко, А. Скиба, Р. Яковенко), 

яка розкривається через підвищення соціальних здібностей індивідів – здоров'я і 

довголіття людини (як розвиток тіла людини і фізичних здібностей соціуму) та 

духовність людини, багатство розвитку потреб (як розвиток свідомості людини 

і її потенційних здібностей до інтелектуальної діяльності, що примножує 

духовне багатство). Отже, людський потенціал – це самостійний, відмінний від 

інших різновид потенціалу суспільства, для якого характерні такі риси, як запас 

(ресурс) здоров’я, знань, навичок, здібностей, мотивацій (ними володіє людина 

на відповідному рівні) і які сприяють зростанню продуктивності праці, а також,  

впливають на зростання її доходів; організований людиною потік доходів 

протягом усього її життя. Феномен людського потенціалу розглянуто крізь 

специфіку таких ознак, зокрема, які в сукупності дають йому унікальність та 

розкривають його особливості, але характеристики яких представлені в 

науковій літературі не комплексно. Зокрема розглядаються системність, 

зовнішня обумовленість, непрозорість, стратегічність. Аналізується людський 

потенціал як такий, що має системні властивості. Ця характеристика не є сумою 

переліку якостей людини, а ціле є більше ніж їх сума. Формування та 

використання людського потенціалу має визначальне значення у випадку 

впливу по відношенню до нього зовнішніх умов та чинників. Зокрема, 

аналізується середовище його існування. Вказується, що для людського 

потенціалу є характерною можливість прихованих властивостей. При зміні 

певних умов вони можуть проявлятися. Коли йдеться про властивості 

людського потенціалу, які обумовлюють можливості людського розвитку, як на 

найближчу перспективу, так і в більш віддаленому майбутньому, вказуються 

про ознаку стратегічності. 

3. Узагальнення пропозицій удосконалення механізмів формування та 

використання людського потенціалу засвідчило, що концептуалізацію досвіду 
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формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління України доцільно здійснювати за такими напрямами, як 

обґрунтування теоретичних та методологічних основ (закони та закономірності, 

а також, принципи, понятійно-категорійний апарат – теоретичні основи;  

проектування, наукове обґрунтування, моделювання – методологія); потреба 

забезпечити прикладне спрямування державної політики (вибрати механізми, 

інструменти, засоби, важелі, методи, форми реалізації); визначити ресурси, 

забезпечити їх (зокрема, політичні, інституціональні, кадрові, інформаційні, 

технічні, матеріальні, економічні, часові ресурси); запровадити системний 

моніторинг (оцінювання результатів модернізації, аналіз, контроль), що 

сприятиме забезпеченню теоретико-методологічного обґрунтування моделі 

системи і практичного впровадження інноваційних механізмів її модернізації. У 

цьому контексті, у теоретичному та практичному плані надзвичайно 

актуалізується проблема необхідності більш глибокого розуміння тих 

тенденцій, закономірностей і факторів, які на сьогодні визначають стан й рівень 

та визначатимуть перспективу формування, збереження, розвитку та 

використання людського потенціалу в системі державного управління. 

4. Дослідження управлінських, політичних та соціально-економічних 

факторів формування й розвитку людського потенціалу в Україні показало, що 

основні механізми формування та використання людського потенціалу в 

системі державного управління мають такі ознаки: комплексність; спосіб 

закріплення і використання; об'єднання різних організаційних формацій; 

реалізація ініціативи громадян; добровільність діяльності індивіда; юридично 

значима дія (яка має правові наслідки). Вони базуються на функціонуванні 

політичної системи суспільства, політичного режиму (демократичний, 

авторитарний, тоталітарний), залежать від форми правління (монархія, 

президентська і парламентська республіка) та державного устрою (унітарна 

держава, федеративна, конфедеративна держави) та ефективності 

функціонування основних інститутів держави. Крім того, впливає й державна 

політика, механізми державного управління. Також основні механізми 
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формування та використання людського потенціалу в системі державного 

управління можуть бути представлені через основні організаційно-правові 

форми участі громадян в управлінні справами держави. Їх класифікують 

виходячи із системних якостей за різними підставами (декларативні; 

ідеологічні; інституційні; політичні). Суспільно-політичні форми 

конституційного права участі громадян в управлінні справами держави в 

Україні випливають з конституційного права громадян, але прямо не 

встановлюються. Встановлене конституційне право має практичне втілення в 

питаннях ведення справами держави або у вирішенні суспільних проблем.  

5. Виявлені проблеми щодо формування та використання людського 

потенціалу в Україні загалом засвідчують, що вплив людського розвитку на 

економічне зростання та ефективність управління держави недооцінюється 

(проблема повноважень, проблема фінансування, інвестування, соціальна 

політика держави), що засвідчує неефективність розкриття способів і 

можливостей використання людського потенціалу в Україні в контексті 

суспільного розвитку, що безпосередньо впливає на систему державного 

управління в Україні. Система формування, використання і розвитку людського 

потенціалу в державному управлінні в Україні потребує вдосконалення. У 

зв'язку з обмеженнями поліпшення фінансових складових показників ІРЛП, 

слід звернути увагу на охоплення вищою освітою держслужбовців (система 

підвищення кваліфікації) та забезпечення належних умов для підвищення 

показників очікуваної тривалості життя серед держслужбовців. Також 

враховувати дані про рівень соціальної захищеності, спільні показники здоров'я 

і культурного розвитку, проступків і порушень, охорони навколишнього 

середовища, і можливостей участі в прийнятті рішень.  

6. Розкриття особливостей формування та управління людським 

потенціалом на сучасному етапі реформування державної служби в Україні дає 

можливість запропонувати модель механізмів формування та використання 

людського потенціалу в системі державного управління, в основі якої 

знаходяться людські потреби політичного та соціально-економічного характеру 
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та свободи їх вибору. Формування, виявлення та задоволення потреб – це 

ключові базові відтворювального процесу. По відношенню до людського 

потенціалу істотні два аспекти потреб, які можна визначити як внутрішній і 

зовнішній. По-перше, потреби задають імпульс для виробництва і визначають 

напрями його розвитку, по-друге, рівень розвитку та можливості задоволення 

потреб обумовлюють якість відтворення людського потенціалу. Обидва ці 

процеси взаємозалежні. Потреби як елемент механізму формування розвитку 

людського потенціалу тісно взаємопов’язані з можливостями людини їх 

задовольняти, які, значною мірою, залежать від її свободи вибору, реалізації 

своїй прав. Тому, вихідний і найважливіший елемент у механізмі формування 

та використання людського потенціалу – це забезпечення людей більш 

широким вільним вибором у всіх сферах життя й створення умов, у яких люди 

зможуть повністю розвивати свій потенціал. У цьому контексті метою 

суспільного розвитку стає розширення можливостей вибору, можливостей 

вести продуктивне й творче життя в гармонії зі своїми потребами й інтересами. 

З цієї точки зору змінюється погляд на матеріальне багатство: дохід 

перетворюється в кошти, що розширюють вибір людини у таких сферах, як 

охорона здоров'я, освіта, економічна, суспільна, політична діяльність та 

можливість вільної реалізації творчого потенціалу. 

7. На основі двох обраних адаптованих до системи державного 

управління методик здійснено дослідження шляхів оптимізації використання 

людського потенціалу в системі державного управління в Україні. Це дозволяє 

пояснити присутність прямої залежності людського потенціалу, людського 

капіталу та ефективності управління й економічного зростання, що 

характеризує ступінь відмінності в соціально-економічному розвитку серед 

соціальних груп в системі державного управління та в країні загалом. А також, 

в розрізі регіонів усередині країни. Показує, наскільки стан здоров'я соціальної 

групи/груп в системі державного управління, регіоні краще/гірше, ніж в країні 

загалом. Визначає ступінь перевищення рівня освіти соціальної групи в системі 

державного управління порівняно з країною загалом. Та визначає ступінь 
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економічної диференціації групи, яку досліджено.  

Використання цих методик дозволяє аргументувати, що:  

державна політика щодо формування та ефективного використання 

людського потенціалу в країні загалом, у тому числі й в системі державного 

управління, втрачає свою суперечливість, якщо реалізується спільно з 

формуванням відповідної структури людського потенціалу (довготривалого,  

здорового життя, забезпеченого доступу до знань, гідного рівня якості життя);  

державна політика щодо формування та використання людського 

потенціалу в системі державного управління в Україні має бути спрямована на 

створення умов затребуваності різноманітних елементів структури людського 

потенціалу, що збільшує можливості його реалізації;  

державна політика щодо формування та ефективного використання 

людського потенціалу в системі державного управління має включати зміни, 

модернізацію сучасних інституційних форм у більш відповідні потребам, бути 

спроможними впливати, відповідати викликам більш системно;  

державна політика формування та використання людського потенціалу в 

системі державного управління в Україні має корегувати кадрову політику 

стосовно державної служби в Україні, зокрема, щодо заохочення підвищення 

рівня здоров’я, профілактичних заходів, професійного навчання та підвищення 

кваліфікації – шляхом стандартизації навчання і навчально-методичного 

забезпечення, саморозвитку та підвищення рівня якості життя з допомогою 

матеріальних чинників.  

У цьому зв’язку, у контексті мети «Концепції реформування системи 

професійного навчання державних службовців, голів місцевих 

держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб 

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», яка схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2017 р. № 974-р, 

надано пропозиції, а саме, нами запропоновано розглядати підвищення 

кваліфікації державного службовця шляхом професійного навчання, як 

обов’язкову складову його професійної діяльності (стосується державних 
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службовців різних категорій) та вдосконалення професійно-кваліфікаційних 

вимог до керівних посад державних службовців. Також сформульовано та 

надано пропозиції удосконалення системи моніторингу та оцінювання якості 

надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та професійного навчання 

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до 

європейських стандартів забезпечення якості освіти, що суттєво впливає на 

ефективність формування та використання людського потенціалу в системі 

державного управління та її ефективного функціонування.  
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Додаток 3 

 

Моніторинг працевлаштування випускників, які навчались за спеціальностями 

галузі знань «Державне управління» за денною формою навчання за державним 

замовленням НАДС (вступ 2015 року)  

(Джерело: Інформаційна довідка НАДС, 2016 р.) 

 

Відповідно до пункту 37 Положення про Національне агентство України з питань 

державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 року № 500, одним із основних завдань НАДС є моніторинг працевлаштування 

випускників вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за державним 

замовленням. Також пунктом 60 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною 

програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789 (далі – постанова 

КМУ № 789), облік працевлаштованих випускників ведуть служби управління персоналом 

органів державної влади, органи місцевого самоврядування та територіальні органи 

НАДС. Моніторинг та контроль за працевлаштуванням випускників здійснює НАДС. 

У 2015 році на підставі рішень Конкурсної комісії Національного агентства 

України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на 

підготовку магістрів за спеціальностями галузі знань «Державне управління» та 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування (протоколи засідань № 4 від 16 липня 2015 року, № 5 від 19 серпня 2015 

року) наказом «Про затвердження обсягів державного замовлення на підготовку магістрів 

за спеціальностями галузі знань 1501 «Державне управління» та підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2015 році» від 28 

серпня 2015 року № 189 затверджено обсяги державного замовлення для 8 вищих 

навчальних закладів на підготовку магістрів за денною формою навчання у кількості 100 

осіб: 

– за спеціальністю «Державна служба» – 60 осіб Івано-Франківському 

національному технічному університету нафти і газу, Херсонському національному 

технічному університету, Чернігівському національному технологічному університету, 

Чорноморському національному університету імені Петра Могили, Львівському 

регіональному інституту державного управління Національної академії державного 

управління; 

– за спеціальністю «Державне управління» – 40 осіб Дніпропетровському, 

Львівському та Харківському регіональним інститутам державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України.  

За результатами моніторингу працевлаштування та перебування на державній 

службі або службі в органах місцевого самоврядування випускників, які навчались за 

спеціальностями галузі знань «Державне управління» за денною формою навчання за 

державним замовленням НАДС (вступ 2015 року) працевлаштовано в органах державної 

влади, в органах місцевого самоврядування або в інших підприємствах, установах, 

організаціях 99 осіб, у тому числі: 

– 59 випускників вищих навчальних закладів, які отримали диплом магістра за 

спеціальністю «Державна служба» (1 особа відрахована відповідно до пункту 37 

постанови КМУ № 789) у 2016 році; 

– 40 випускників Дніпропетровського, Львівського, Харківського регіональних 

інститутів державного управління Національної академії державного управління при 

Президентові України у 2017 році.  
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Додаток 4 

 

Інформація про стан працевлаштування випускників, які навчались за 

спеціальностями галузі знань «Державне управління» за денною формою навчання 

за державним замовленням НАДС (вступ 2015 року) (Джерело: Інформаційно-

аналітична довідка НАДС, 2016 р.) 

 

№ 
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«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА» 

1.  Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 
16 16 15 1  

2.  Херсонський національний технічний 

університет 
10 10 6 4  

3.  Чернігівський національний технологічний 

університет  
8 8 8   

4.  Чорноморський національний університет імені 

Петра Могили 
16 16 14  2 

5.  Львівський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

10 9 7 2  

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» 

1.  Дніпропетровський 

регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління 

при Президентові України 

15 15 3 9 3 

2.  Львівський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

10 10 7 3  

3.  Харківський регіональний інститут державного 

управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

15 15 4 11  
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Додаток 5 

Інформація щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в обласних та регіональних 

центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 

регіональних інститутах державного управління НАДУ у 2016-2017 роках  

 

(Джерело: Інформаційно-аналітична довідка НАДС про надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування у 2016-2017 роках) 

 

З метою реалізації державної політики щодо професійного навчання державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та відповідно до пункту 33 Положення 

про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681, НАДС 

здійснюється моніторинг надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема за кошти місцевих бюджетів, 

міжнародної технічної допомоги (грантів), за рахунок інших надходжень, не заборонених 

законодавством, в обласних та регіональних центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій (далі – ЦППК), регіональних інститутах державного 

управління НАДУ. За результатами узагальнення звітної інформації ЦППК, регіональних 

інститутів державного управління НАДУ про підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування встановлено, що упродовж 2016-2017 років у 

зазначених закладах післядипломної освіти за кошти місцевих бюджетів, міжнародної технічної 

допомоги (грантів), за рахунок інших надходжень, не заборонених законодавством, підвищили 

кваліфікацію 124 658 осіб, які отримали відповідні сертифікати. 

 

 
 

За видами підвищення кваліфікації державні службовці і посадові особи місцевого 

самоврядування пройшли навчання у звітному періоді за: професійними програмами – 

13 342 особи; програмами тематичних постійно діючих семінарів – 23 117 осіб; 

програмами тематичних короткострокових семінарів (зокрема тренінги) – 83 963 особи, 

програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів – 2 545 осіб, 

програмами Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» – 1 425 осіб.  
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Підвищення кваліфікації здійснювалось за навчальними програмами для 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до груп 

оплати праці державній службі та категорій посад служби в органах місцевого 

самоврядування. 
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Додаток 6 

 

Зведений звіт надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за кошти місцевих бюджетів 

кошти міжнародної технічної допомоги (грантів), інші надходження, не заборонені 

законодавством, у ЦППК та регіональних інститутах НАДУ за 2016-2017 роки 

(Джерело: Інформаційна довідка НАДС, Звіти про діяльність НАДУ при 

Президентові України за 2016-2017 роки) 

 

 Показники 

державні службовці посадові особи 

місцевого 

самоврядування місцевих 

органів 

влади 

центральних 

органів влади 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Кількість осіб, які підвищили кваліфікацію за кошти місцевих бюджетів 

Всього              

за категоріями: 28 

845 
29 601 3 881 3 478 28 927 29 926 

державні службовці       

категорія А 2 12     

категорія Б 6 

726 
10 063 746 684   

категорія В 13 

334 
19 526 1 902 2 434   

посадові особи місцевого самоврядування     

III категорія 70  2  94 124 

IV категорія 197  35 66 6 709 5 611 

V категорія 1 

202 
 237 145 7 844 6 605 

VI категорія 4 

152 
 588 90 6 104 8 153 

VII категорія 3 

162 
 371 59 8 176 9 433 

за програмами: 31 

887 

29 943 4 161 3 478 28 405 29 281 

професійними програмами 2 

362 
2 788 280 524 4 241 3 147 

програмами тематичних постійно 

діючих семінарів  

6 

068 
4 915 500 409 5 467 5 758 

програмами тематичних 

короткострокових семінарів 

17 

523 
16 324 2 862 2 187 15 302 14 257 

програмами тренінгів 4 

312 
2 750 495 231 3 077 4 643 

програмами стажування 41 29   1  

форуми  118     

програма спеціалізованих 

короткострокових навчальних 
667 1 060  90 294 434 
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курсів 

програми вебінарів 103 1 385  21 23 1 042 

програмами Всеукраїнського 

конкурсу «Кращий державний 

службовець»  

811 574 24 16   

Кількість викладачів, які залучені до навчального процесу (осіб) 

  2016 2017 

Всього науково-педагогічних 

працівників: 
3 252 3 022 

науково-педагогічних 

працівників, які мають вчені 

звання: 

571 602 

доцента 412 453 

професора 159 149 

науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий 

ступінь: 

146 146 

доктора наук 189 193 

кандидата наук 600 603 

науково-педагогічних 

працівників, які здобули вчене 

звання або отримали науковий 

ступінь за тематикою підвищення 

кваліфікації 

276 348 

іноземні фахівці, експерти 79 61 

практиків, які залучені до 

підвищення кваліфікації 
2618 2412 

Кількість проведених комунікативних заходів (кількість) 

Всього  538 702 

з них:   

науково-практичних конференцій 
48 39 

круглі столи 219 215 

інше 271 448 

Науково-методичне забезпечення підвищення кваліфікації (кількість) 

Кількість розроблених 

навчально-методичних 

посібників 

293 306 

Кількість розроблених 

навчальних програм, з них: 
869 991 

професійних програм 117 172 

програм тематичних 

короткострокових семінарів  
645 664 

програмами тематичних постійно 

діючих семінарів 
107 155 
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Джерела та обсяги фінансування підвищення кваліфікації у закладі післядипломної 

освіти ( грн.) 

Всього, зокрема: 24 040 681,08 32 745 920,15 

з місцевого бюджету: 23 058 147,35 29 851 256,58 

за кошти міжнародної технічної 

допомоги (грантів): 
531 671,47 2 370 006,21 

з інших надходжень, не 

заборонених законодавством 
450 862,26 524 657,36 

 

Упродовж 2016-2017 років для проведення навчання державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування було залучено понад 3 000 науково-

педагогічних працівників, які мають вчені звання доцента, професора або науковий 

ступінь доктора наук, кандидата наук. До навчального процесу були залучені спеціалісти 

структурних підрозділів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, а також іноземні фахівці та експерти з різних 

питань. 

 
 

Серед найбільших актуальних тем – визначено зокрема: формування та виконання 

місцевих бюджетів, здійснення контролю за дотриманням вимог бюджетного 

законодавства; реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади; децентралізація фінансової системи, зміцнення матеріальної та фінансової системи; 

стратегія реформування державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування; розвиток державної мовної політики; розвиток електронного урядування; 

підготовка адміністраторів центрів надання адміністративних послуг; детінізація доходів 

та відносин у сфері зайнятості населення; забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок; протидія торгівлі людьми; меморандум про взаєморозуміння між Урядом України 

та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо поглиблення 

співробітництва; реалізація Концепції реформування державної політики в інноваційній 

сфері; євроатлантична інтеграція України; запобігання та протидія проявам корупції на 

державній службі та службі в органах місцевого самоврядування тощо. 
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ЦППК, регіональними інститутами державного управління НАДУ проведено 538 

комунікативних заходів у 2016 році та 702 комунікативні заходи – у 2017 році, зокрема 

науково-практичних конференцій, круглих столів тощо.  

 

 
 

 

 Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування здійснювалось за кошти місцевих бюджетів, кошти міжнародної 

технічної допомоги (грантів), а також за рахунок інших надходжень, не заборонених 

законодавством. У 2016 році закладами післядипломної освіти було освоєно 23 058 147 

грн. на навчання працівників центральних та місцевих органів влади і органів місцевого 

самоврядування, а у 2017 році фінансування на навчання збільшилось на 42 % і склала 

32 745 920 гривень. 
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