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базової термінології, першим досвідом підготовки декількох проектів на 
фінансування ДФРР, намаганнями використання командної роботи; 

– рівень керованих процесів – належне володіння професійною 
термінологією і методологією проектного підходу, основні процеси регламентовані 
й стандартизовані, застосовується командна робота, частково – матричні структури 
управління, організовано документування й архівацію проектів, як варіант – 
створено проектний офіс; 

– рівень удосконалення та розвитку – регламентація всіх процесів проектної 
діяльності, провідні виконавці сертифіковані й професійно володіють методологією 
та техніками  проектного підходу, наявністю проектного офісу, безперервне 
удосконалення та розвиток. 

Модель  проектної  зрілості  ОМС  дозволяє  визначити ступінь готовності 
його службовців та процесів до ефективного управління процесами розвитку 
громади на основі проектного підходу, виявити сильні та слабкі сторони й 
визначити напрями удосконалення. Важливо підкреслити, що у «зрілій» організації, 
де чітко регламентовані процедури досягнення якісного продукту діяльності, 
нівелюється негативний вплив «людського» фактора, що в умовах управління 
проектами місцевого самоврядування забезпечує незалежну від конкретних осіб 
орієнтацію діяльності на якість і перемогу проектів у різноманітних конкурсах на 
фінансування. 
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КАДРОВІ ПРОЦЕСИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 
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Кадрові процеси у державному управлінні 

 
Здобуття незалежності України стало чинником нових внутрішньополітичних 

та зовнішньополітичних векторів, спрямованих, зокрема, на Європейську 
Спільноту. Така суттєва зміна цінностей у суспільстві не могла не відобразитися на 
необхідності побудови засобів задоволення і забезпечення потреб та інтересів 
суспільства, держави та людини. І перш за все це вплинуло на необхідність по
новому формувати та реалізовувати державне управління, яке на цей час виступає 
найбільш розповсюдженим та найбільш ефективним засобом реалізації правових 
норм із задоволення і забезпечення потреб та інтересів суспільства. Однак саме по 
собі державне управління є соціальним за своєю природою, тому без його носіїв не 
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здатне призвести до будьяких позитивних зрушень у суспільстві та державі, навіть 
якщо воно базується на найбільш досконалих та демократичних принципах.  

Саме тому сучасна економічна, соціальна та політична кризи в суспільстві 
викликані істотними розбіжностями між задекларованими принципами реалізації 
державою своїх функцій, обов’язків та реальним їх виконанням з боку держави та її 
представників. Більшість реформ, що провадилися в Україні, не отримали свого 
завершення саме з причин недостатнього урахування людського чинника, що, як 
правило, пов’язане з недостатнім рівнем кадрового забезпечення реалізації цих 
реформ.  

Якщо проаналізувати будьякі спроби вдосконалення форм та методів 
державного управління у різних сферах життєдіяльності держави, стає очевидним, 
що без належного забезпечення їх кадровими ресурсами, наділеними відповідними 
якостями та властивостями, що відповідають сучасним вимогам часу, 
вдосконалення державного управління просто неможливе. Більше того, складність 
питання щодо соціальних ресурсів та забезпечення ними організаційних структур, 
що виконують функції державного управління, полягає у тому, що воно 
охоплюється низкою дуже важливих і одночасно складних понять, які ще не до 
кінця знайшли своє не лише теоретичне висвітлення, а й практичну реалізацію, 
серед яких «соціальне управління», «державне управління», «державна служба». Не 
можна також не звернути увагу на те, що для всіх цих понять людина виступає 
об’єднуючим фактором – як об’єкт і як суб’єкт соціального та державного 
управління, державної служби. Саме тому в сучасних умовах подальшої 
демократизації українського суспільства, опрацювання нових за формою та змістом 
управлінських технологій гостро постає потреба щодо істотного поліпшення 
якісного складу органів державного управління. На цьому зосереджено увагу у 
переважній більшості концептуальних та програмних правових актів з питань 
реформування та удосконалення державного управління і державної служби. І в 
цьому контексті кадрове забезпечення усіх сфер державного управління набуває 
особливого значення щодо забезпечення належної реалізації положень ст. 3 
Конституції України. 

Слід зазначити, що процес управління не може бути наявним без керуючого 
суб’єкта, яким сьогодні у більшості випадків виступає людина. Найбільш важливим 
та розгалуженим видом соціального управління є управління держави суспільством 
(державне управління), об’єктом якого виступає усе суспільство (управління 
колективною (спільною) діяльністю людей), яке здійснюється за допомогою 
певного механізму держави (влада, яка здійснюється державним апаратом). З цього 
можна дійти таких висновків. Поперше, людина виступає наріжним каменем 
процесу управління, є його невід’ємною складовою (як для суб’єкта, так і для 
об’єкта управління). Подруге, можна відзначити стійкий кореляційний зв’язок між 
суб’єктом та об’єктом управління. Це проявляється в тому, що від якісної складової 
суб’єкта управління (структурно окресленої спільноти людей [3, с. 13] або 
державного апарату, який здійснює владу [4, с. 3940], чи державного органу, 
органу місцевого самоврядування, об’єднання громадян [2, с. 6]) істотним чином 
залежить те, на якому рівні та наскільки якісно і відповідно до сучасних вимог, у 
тому числі до ст. 3 Конституції України, держава виконує взяті на себе обов’язки 
відносно об’єкта управління (суспільства). Потретє, визнаючи на сучасному етапі 
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розвитку людської цивілізації основним засобом організації життєдіяльності 
суспільства саме державу, яка за допомогою державного апарату реалізує властиві 
їй функції, великого значення в цьому напрямку набуває такий аспект її діяльності, 
як наповнення, забезпечення своїх органів управління відповідними кадрами, що 
повинно складати один з проявів державної політики в галузі управління. 

Таким чином, сутність кадрового забезпечення в державі полягає у діяльності 
уповноважених суб’єктів з реалізації кадрової політики держави з метою 
забезпечення функціонування державного управління соціальними, технічними, 
біологічними об’єктами, яке здійснюється в умовах ринкової економіки з 
урахуванням демократичних засад побудови нашої держави із пріоритетним 
забезпеченням прав, свобод та законних інтересів особи, шляхом наповнення 
організаційних структур системи державного управління відповідними за 
професією та кваліфікацією кадрами, створення у них мотивації до ефективної 
праці, організації їх ефективного використання, професійного та соціального 
розвитку, досягнення раціонального ступеня мобільності персоналу, а також їх 
соціального захисту. При цьому значення кадрового забезпечення в державі полягає 
у створенні можливості для самої держави через своїх представників (державних 
службовців) виконувати покладені на неї функції, а також ті обов’язки, які має 
сучасна правова, демократична держава перед людиною. Тому можна вести мову 
про багатозмістовне значення кадрового забезпечення в державі, яке полягає у 
забезпеченні можливості функціонування держави та її органів (основне значення) 
та сприянні забезпеченню прав, свобод та законних інтересів особи в державі (через 
діяльність держави). 
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Кадровые технологии в работе с государственными служащими в СССР 

 
Основным теоретическим подходом в применении кадровых технологий и 

работы с государственными служащими в СССР являлась комплексная организация 
труда. В условиях плановой экономики она предусматривала планирование 
потребности в кадрах: краткосрочное (1–2 года), среднесрочное (2–5 лет), 
долгосрочное (более 5 лет). Подобное планирование включало в себя не только 
план обеспечения кадрами, но и систему их подбора, расстановки и оценки 
деятельности. Данная система сочетала плановый прием различных категорий 


