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І. Вступ

0
 

Державна кадрова політика України зна-
ходиться у стадії розробки, формування її 
концепції, тобто системи поглядів на цілі та 
принципи роботи з кадрами. З-поміж бага-
тьох завдань української держави первинне 
значення має розробка ефективної системи 
кадрової роботи. Її актуальність і складність 
визначають певні обставини, серед яких 
багатоаспектність кадрової проблеми, необ-
хідність урахування й використання для її 
вирішення організаційно-управлінських, со-
ціально-економічних, правових, моральних і 
психологічних знань і вмінь. У цьому кон-
тексті особливої актуальності набувають 
принципи державної кадрової політики. 

Принципи формування та реалізації кад-
рової політики в органах державної влади 
України досліджувалися в наукових працях 
С. Гайдученка, С. Григор’єва, О. Дьоміна, 
Н. Колісниченко, Г. Лелікова, Н. Нижник, 
В. Олуйка, В. Сороко, Г. Стойкова, П. Сидо-
ренка, А. Сіцінського та ін. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити принципи фор-

мування та реалізації кадрової політики в 
органах державної влади України. 

ІІІ. Результати 
Для реалізації будь-якого виду державної 

політики значну роль відіграють принципи її 
формування, тобто закономірності, відноси-
ни, взаємозв’язки між її елементами. Це 
специфічне поняття, у якому міститься не 
стільки сама закономірність, відношення, 
взаємозв’язок, скільки наше ставлення до 
них [8]. У науковій літературі є різні підходи 
до формулювання сутності “принципу” (від 
лат. principium – початок, основа, виникнен-
ня, першоджерело), зокрема, це: 
– основне вихідне положення будь-якої 

теорії чи вчення, вихідні засади пояснень 
чи керівництва до дії; 
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– основні засади, вихідні ідеї, що характе-
ризуються універсальністю, загальною 
значущістю, вищою імперативністю і ві-
дображають суттєві положення теорії, 
вчення, науки, системи права [5, с. 14]. 

У державному управлінні принципи ще 
розглядаються як прояви закономірностей, 
відношення або взаємозв’язки суспільно-
політичного характеру й інших груп елемен-
тів державного управління, висловлені у 
вигляді певного наукового положення, що 
застосовується в теоретичній і практичній 
діяльності людей у сфері державного уп-
равління. 

Вважаємо, що базовими принципами 
формування та реалізації кадрової політики 
в органах державної влади мають бути, на-
самперед, принципи державної служби, які 
відображені в чинному Законі України “Про 
державну службу” (рис.). Однак у новій ре-
дакції Закону України “Про державну служ-
бу”, яка набуде чинності з 1 січня 2013 р., ці 
принципи дещо скориговані. Загалом за 
сутністю ці принципи є подібними, проте в 
новій редакції є принципи патріотизму, полі-
тичної нейтральності, прозорість діяльності, 
які в чинному законі відсутні. Запроваджен-
ня зазначених принципів у практичну діяль-
ність державних службовців є доцільним і, 
сподіваємось, що позитивно вплине на кад-
рову політику в органах державної влади. 

Сьогодні у країнах Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку виділяють 
два основні принципи формування кадрів на 
державній службі: 
– принцип службового зростання (англ. 

career-based) ґрунтується на тому, що 
підбір майбутніх керівників відбувається 
або під час закінчення вищого навчаль-
ного закладу, або на перших етапах 
кар’єрного просування, найчастіше на 
конкурсній основі. Службове просування 
відбувається на основі централізованого 
регулювання та має чітко визначені ета-
пи; 
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– принцип конкуренції (англ. position-ba-
sed) передбачає відкритий конкурс на 
заміщення вакантних посад. Для систем 

із цим принципом властива більша де-
централізація в питанні підбору кадрів і 
службового користування [2]. 

 

 
 

Рис. Принципи формування та реалізації кадрової політики в органах державної влади 

 
Натомість Постійна комісія ЄС, що за-

ймається регіональними та місцевими адмі-
ністративними органами, прийняла Декла-
рацію основних принципів кадрової політики 
[1], відповідно до якої, управління персона-
лом на державній службі здійснюється згід-
но з такими європейськими принципами, як 
пріоритет прав людини і свобод громадян; 
відкритість кадрової політики у сфері дер-
жавної служби, випереджальний та іннова-
ційний характер кадрової політики; ефекти-
вна мотивація праці; оцінка діяльності пра-
цівника за досягнутими результатами і ме-
тодами роботи. Вважаємо, що з наведених 
принципів європейської кадрової політики є 
особливо актуальними для України та пот-
ребують застосування принципи службового 
зростання, конкуренції. 

Що стосується принципів державної кад-
рової політики, то в науковій літературі іс-
нують різні думки стосовно цього питання. 
Так, наприклад, науковці О. Дьомін, Г. Ле-
ліков, В. Сороко вважають, що такі риси, як 
реалістичність, творча спрямованість, ком-
плексність, демократичність, гуманізм, за-

конність, можна вважати принципами, оскі-
льки вони надають державній кадровій полі-
тиці цілісність і сутнісну визначеність, одно-
значність і єдність у межах усієї держави, 
створюють можливість її впливу на всі кад-
рові процеси, на всіх суб’єктів кадрової ро-
боти, виступають базою їх взаємодії [4]. На-
томість Н. Нижник вважає, що державна 
кадрова політика має розроблятись на таких 
базових принципах, як науковість, конкрет-
но-історичний підхід, моральність, законність, 
спадковість, демократизм, змінність [8]. 

Науковець Ю. Іванченко виділяє загальні 
принципи державної кадрової політики, се-
ред яких: 
– усебічний, гармонійний розвиток і реалі-

зація особистості; 
– дотримання прав людини на вільний 

вибір професії та виду трудової діяль-
ності; 

– запобігання дискримінації за етнічними, 
соціальними, політичними, релігійними, 
гендерними ознаками; 

– універсальність державної кадрової по-
літики для всіх її суб’єктів; 
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– запровадження активного соціального 
діалогу та партнерства; 

– узгодження цілей і пріоритетів держав-
ної кадрової політики в усіх ланках кад-
рової системи; 

– субсидіарність між різними ланками ка-
дрової системи; 

– спільна відповідальність усіх суб’єктів 
державної кадрової політики за розвиток 
кадрового потенціалу країни; 

– невід’ємність громадського контролю у 
прийнятті та реалізації рішень у сфері 
державної кадрової політики [5, с. 564]. 

І. Мельник пропонує такі принципи дер-
жавної кадрової політики в органах держав-
ної влади: демократичний відбір, просуван-
ня по службі за діловими якостями, постійне 
навчання державних службовців, заохочен-
ня державних службовців до службової 
кар’єри, систематичне відновлення кадрів, 
здійснення контролю за діяльністю кадрів 
[7]. Автор вважає, що кадрова політика має 
ґрунтуватися на принципах системності та 
належного наукового забезпечення. 

В. Лук’яненко вважає, що загальними 
принципами кадрової політики мають бути: 
науковість, історичний підхід, моральність, 
законність, демократизм, спадковість та 
змінність. Що стосується спеціальних прин-
ципів, які регулюють кадрові процеси в тій 
чи іншій сфері, то до таких він відносить: 
відбір кадрів за діловими, професійними і 
моральними якостями; відкритість і глас-
ність; соціальну рівність громадян при вступі 
на державну службу; правовий, соціальний і 
економічний захист персоналу; соціальний 
контроль за діяльністю державних службов-
ців тощо [3, с. 12]. 

Науковець Ю. Іванченко наводить такі 
принципи кадрової роботи, як законність; 
пріоритетність професіоналізму, патріотиз-
му та моральності; демократичні основи, 
відкритість і прозорість; раціональність та 
ефективність; турбота про професійне та 
кар’єрне зростання працівників, створення 
дієвої системи резерву кадрів; індивідуалі-
зація методів і засобів кадрової роботи; на-
ступність у роботі, оптимальне поєднання 
стабільності кадрів та їх раціонального, сис-
тематичного оновлення, оцінювання їх дія-
льності за досягнутими результатами; вико-
ристання кращого вітчизняного та світового 
досвіду; сучасне технологічне та ресурсне 
забезпечення [5, с. 564–565]. Ю. Іванченко 
більше наголошує на спеціалізованих прин-
ципах, які стосуються професійної діяльнос-
ті державних службовців. 

Науковець В. Сулема виокремлює орга-
нізаційно-політичні принципи реалізації кад-
рової політики у сфері державної служби, з-
поміж яких: 
– комплексна й об’єктивна оцінка профе-

сіоналізму, ділових і моральних якостей 

особисто службовців і їх діяльності при 
підборі, розстановці та висуненні на інші 
посади; 

– відкритість і рівний доступ громадян до 
державної служби відповідно до своїх 
здібностей і професійної підготовки, без 
будь-якої дискримінації; 

– демократичне, колегіальне вирішення 
кадрових питань з урахуванням громад-
ської думки, але при збереженні принци-
пу призначення на державну посаду, з до-
триманням необхідної конфіденційності; 

– систематичне раціональне оновлення 
кадрів зі збереженням спадковості, якіс-
ного збагачення за рахунок постійного 
припливу свіжих, молодих сил, викорис-
тання можливостей і здібностей кадрів 
різного віку; 

– підконтрольність державних службовців, 
кожного чиновника керівникам і вищес-
тоящим державним органам, а також су-
спільству, народу; виховання персона-
льної відповідальності за доручену 
справу; 

– забезпечення законності, дотримання 
нормативно-правових вимог і процедур 
у вирішенні кадрових питань [8]. Зазна-
чені принципи кадрової політики більше 
стосуються спеціалізованих принципів. 

На думку відомого науковця В. Олуйко, 
формування державної кадрової політики 
України на регіональному рівні має будува-
тись на загальних конституційних принципах 
державної служби, а саме: 
– верховенства Конституції та законів 

України над іншими нормативними ак-
тами, посадовими інструкціями при ви-
конанні службовцями посадових обо-
в’язків і забезпечення їх прав; 

– пріоритету прав і свобод людини та 
громадянина, їх безпосередньої дії, що 
зобов’язує державних службовців ви-
знавати, дотримуватись і захищати пра-
ва і свободи людини та громадянина; 

– рівного доступу громадян України до 
державної служби; 

– професіоналізму та компетентності; 
– гласності (прозорості); 
– відповідальності державних службовців 

за ті рішення, які вони готують і прий-
мають, за виконання своїх посадових 
обов’язків, закріплених у законодавстві. 
Окрім загальних конституційних принци-
пів, автор вважає, що управління кад-
рами в регіонах повинно враховувати 
ще такі загальні принципи: науковості, 
централізації та децентралізації, демок-
ратизму, плановості; відбору, підбору й 
розстановки кадрів; лінійного, функціо-
нального та цільового управління; конт-
ролю виконання рішень [8] тощо.  

Дослідник В. Олуйко, відзначає, що під 
час формування та реалізації державної 
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кадрової політики України необхідно врахо-
вувати принципи індивідуального підходу, 
зокрема: 
– індивідуальний конкурсний відбір прете-

ндентів для зарахування на державну 
службу; 

– оцінювання діяльності кожного держав-
ного службовця, контроль за його служ-
бовою діяльністю, результати атестації; 

– особисту службову кар’єру, ротацію 
управлінських кадрів, просування по 
службі через індивідуальні процедури і 
вимоги щодо зарахування до кадрового 
резерву, стажування, обрання чи приз-
начення на посаду державного службо-
вця тощо; 

– індивідуальну систему перепідготовки, 
підвищення кваліфікації, самоосвіту на 
підставі професійно-кваліфікаційних про-
грам і характеристик; 

– індивідуалізацію відбору для вступу до 
профільних навчальних закладів осіб, 
що мають здібності до управлінської ді-
яльності; 

– персоніфікацію пенсійного забезпечення 
державних чиновників залежно від ста-
жу роботи і тривалості перебування на 
державній службі, рангу, рівня зарплати 
тощо; 

– суто індивідуальний порядок проведен-
ня службового розслідування стосовно 
державних службовців [3, с. 150] тощо. 

Також В. Олуйко наголошує, що кадрова 
політика має формуватися за вже встанов-
леними організаційними принципами дер-
жавної кадрової доктрини: 
– відбору кадрів за діловими, професій-

ними і моральними якостями на засадах 
комплексного й об’єктивного оцінюван-
ня; 

– рівності та відкритості всіх прийнятих на 
посаду за наявності відповідних профе-
сійних знань і кваліфікації; 

– вирішення всіх кадрових питань демок-
ратично та гласно, забезпечення онов-
лення кадрів, дотримання законності й 
нормативних вимог у кадрових питаннях 
[12]. 

На думку П. Сидоренка, концептуальни-
ми принципами реалізації кадрової політики 
в місцевих органах виконавчої влади мають 
стати: законність; гласність і прозорість; 
пріоритет прав людини та громадянина; рів-
ний доступ громадян до державної служби; 
цілеспрямованість; перманентність; патріо-
тизм, детермінація загальнонаціональних 
інтересів та узгодження регіональних пріо-
ритетів з ними; відповідність основним на-
прямам державної кадрової політики [11]. 
Названі принципи кадрової політики на міс-
цевому рівні є аналогічними за змістом до 
принципів кадрової політики на регіональ-
ному рівні, тому, на нашу думку, не варто 

розділяти ці принципи, а сформувати єдині, 
універсальні для всіх суб’єктів влади. 

IV. Висновки 
Отже, питання принципів державної кад-

рової політики в Україні по-різному висвіт-
люються в науковій літературі. Зазначені 
принципи формування та реалізації кадро-
вої політики в органах державної влади на 
різних адміністративних рівнях є подібними 
за сутністю, тому вважаємо, що система 
зазначених принципів кадрової політики має 
бути універсальною для всіх органів влади. 

На нашу думку, процес формування та 
реалізація кадрової політики в органах дер-
жавної влади має здійснюватися на принци-
пах: 
– верховенства права (передбачає об’єк-

тивність, законність, незаангажованість і 
передбачуваність управлінських рішень); 

– науковості та інноваційності (взає-
мозв’язок науки і практики, застосування 
сучасних нових підходів); 

– системності та наступності; 
– універсальності (застосування однако-

вих підходів до всіх суб’єктів влади); 
– відкритості та прозорості (публічний і 

своєчасний доступ до інформації); 
– адаптивності (урахування особливостей 

сучасного розвитку держави і тенденцій 
зарубіжної практики, вчасне реагування 
на законні очікування та потреби грома-
дян); 

– політичної нейтральності (відокремлен-
ня державної сфери від приватної); 

– соціальної рівності (рівного доступу до 
державної служби); 

– спеціалізації (чітко визначені права й 
обов’язки державних службовців, приз-
начення за досвідом роботи); 

– професійної підзвітності та відповідаль-
ності (гарантування належного рівня 
компетенцій і спроможності державних 
службовців, чітко визначена законодав-
ством відповідальність посадових осіб); 

– мотивації (стимулювання зацікавленос-
ті, стабільність і рівень оплати праці; за-
доволення інтересів з метою підвищен-
ня якості службової праці); 

– стабільності (достатній захист місця ро-
боти, зокрема від політичних чинників); 

– змінності (оновлення кадрів, особливо 
керівних); 

– ефективності та результативності (оп-
тимальності використання праці) тощо. 
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В статье проанализированы принципы формирования и реализации кадровой политики в 
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