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у статті розглянуто особливості формування професіоналізму кадрового потенціалу та розвиток лідерських 
якостей державних службовців в контексті реформування державної служби. актуалізується питання кор-
поративної культури, що забезпечує формування лідерських навиків та професійної компетентності. 
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Постановка проблеми. у сучасному світі 
збільшується потреба в лідерах. лідерство 

є необхідним фактором у досягненні стабільнос-
ті, а також – центральною фігурою у проведенні 
реформ. вчорашні формули успіху на сьогодні 
втрачають свою актуальність. тому сучасні ком-
панії та організації прагнуть до далекоглядності 
в своїх стратегіях розвитку. оскільки саме лі-
дери формують стратегiю, визначають засоби 
її реалiзацiї, а українське суспiльство сьогоднi 
потребує чиновникiв нової формацiї: мисля-
чих, досвiдчених, справедливих, відповідальних, 
тих, якi розумiють, що їхнiм основним завдан-
ням є вiдповiдальнiсть, компетентнiсть, україн-
ський патрiотизм, якi формуються через систему 
змiцнення української демократiї та державностi.

не втрачає й своєї актуальності корпоративна 
культура, яка своєю природою сприятиме фор-
муванню лідерських навиків та професійної ком-
петентності. Концепція управління в своїй мо-
дернізації спирається на лідерство – нову якість 
управління людськими ресурсами.

аналіз останніх досліджень та публікацій. 
інтерес до ефективнoстi системи добору персо-
налу на державну службу, а такoж ствoрення 
сприятливих та неoбхiдних умoв для їхньoгo 
професiйного розвитку не втрачає актуальностi 
для усiх країн свiту. Професiйному розвитку 
персоналу присвячують свої праці наступні вче-
ні та науковці: в.М. гриньова [2], о.Б. Моргулець 
[3], р. Брандт [6] та iнших. Формування лідер-
ських якостей у працівників державної служби 
та впливовий аспект на професiйний розвиток 
спостерігаємо в дослідженнях Є. Борисової [1], 
М.М. Петрушенко, т.М. Шевченко [5] та iнших.

мета статті – обґрунтування сутності та особ-
ливостей розвитку лідерських якостей та підго-
товки державних службовців у цьому руслі, для 
забезпечення конкурентоспроможного кадрового 
потенціалу та ефективності державної служби.

завдання. основним завданням статті є до-
слідження формування лідерських якостей у ре-
зерві кадрового потенціалу державних службов-
ців, відповідно до вимог сучасного стану розвитку 
державної служби в україні.

виклад основного матеріалу. велике зна-
чення має пiдбiр та пiдгoтовкa керiвникiв 
вищoго кoрпусу державної служби, адже ефек-
тивне функцioнування системи державнoгo 

управлiння на сьогoднi неможливе без роз-
витку лiдерських здiбностей керiвних кадрiв, 
оскiльки саме вони забезпечують ефективну 
дiяльнiсть органiв державної влади. важливої 
ролі набувають професiоналiзм та компетент-
ність лідерських якостей кадрового потенцiалу 
державної служби пiд час реформування сфе-
ри державного управлiння. лише прoфесiйнi 
та кoмпетентнi у свoїй справi державнi службoвцi 
є надійним фундаментом ефективнoстi, прoзoрoстi 
та кoнкурентoспромoжностi владних iнституцiй. 
вони здатні до праці в перiоди змiн та реагують на 
внутрiшнi та зовнiшнi фактори впливу на держав-
ному рiвнi. успiшність та реалiзацiя нацiональної 
полiтики, ефективність у досягненні поставлених 
завдань неможливa без наявностi в державному 
апаратi висококвалiфiкованих кадрiв. 

на сьогодні зростає попит на компетентних 
фахiвцiв всіх сфер діяльності. особлива ува-
га приділяється професiйній компетентності, 
здатності швидко адаптуватися до внутрішньо-
го середовища організації та вправно i швид-
ко вирiшувати поточні проблеми. розвиток 
особистiсних якостей, який забезпечує безпе-
рервне покращення професiйної компетентностi, 
все частiше є найважливiшим чинником, який 
впливає на формування конкурентоспро-
можного спецiалiста. у сучасному освiтньому 
просторi особливого значення набуває поняття 
лiдерства. лiдерство дуже часто розглядають 
як професiйно важливу якiсть, яка досягається 
шляхом постiйного професiйного розвитку [5].

Професiйний розвиток персоналу являє собою 
складну систему та постiйний процес, реалiзацiя, 
якого вiдбувається через комплекс освiтнiх, прак-
тичних, соцiально-культурних, комунiкацiйних 
та мотивацiйних заходiв, спрямованих на навчан-
ня, пiдвищення квалiфiкацiї, розвиток дiлових 
та лiдерських якостей, соцiально-особистiсний 
розвиток, оцiнку та адаптацiю персоналу до ви-
робничих та органiзацiйних змiн [1, с. 132].

зважаючи на це слід пiдкреслити те, що про-
фесійний розвиток – це важливий аспект для 
органiзацiї та для конкретного працівника. оскільки 
«організації навчаються тільки через iндивiдiв, що 
навчаються» та обидвi сторони зацiкавленi в процесi 
постiйного професiйного розвитку працiвникiв i не-
суть вiдповiдальнiсть за його результати. для са-
мого працiвника розвиток означає зростання його 
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компетентностi, формування лiдерських позицiй 
в органiзацiйнiй структурi, а вiдповiдно вартостi 
i конкурентоспроможностi на ринку працi, а для 
органiзацiї – досягнення її цiлей, стiйке пiдвищення 
ефективностi функцiонування, можливiсть 
трансформацiї в органiзацiю, що навчається.

Професiйний розвиток державних службовцiв-
лiдерiв важливий момент задля забезпечення 
ефективного управлiння та лiдерства. Попри 
iснування належного фiнансування i галузi, яка 
напралена на розвиток лідерських якостей дер-
жавних службовцiв, сам розвиток часто досяга-
ється за рахунок навчання на власному досвiдi 
пiд час роботи. у більшості захiдних країн увага 
акцентується на цiнностi розвитку лiдерських 
якостей, ставлячи за вимогу наявностi вищої 
квалiфiкацiї, наприклад, навчання за програма-
ми для отримання ступеня магістра.

саме тому розвиток лiдерських якостей має 
вiдбуватися в безперервному процесi з викорис-
танням формальних i неформальних можливос-
тей навчання. досягти ефективностi професiйного 
розвитку можливо за умови придiлення уваги 
до якостi, змiсту і процесу навчання. зміст ме-
тодичної лiтератури з навчання дорослих вка-
зує на те, що теми програм розвитку лiдерських 
якостей мають вiдповiдати умовам, в яких пра-
цюють державнi службовцi. до уваги беруться 
вимоги, якi висуваються до лiдерiв, змiст має 
бути всеосяжним та відображати багатограннiсть 
викликiв, з якими лiдери стикаються на сучаснiй 
державнiй службi [8, с. 77].

в науковiй лiтературi визначено переваги 
сталого та постiйного розвитку лiдерських якос-
тей, але все ще iснує розрив мiж тим, що можна 
вважати ефективною практикою, i реальнiстю, 
з якою стикаються державнi службовцi.

Питання лiдерства постає невипадко-
во, оскільки ефективне лiдерство є одним iз 
управлiнських компонентiв, який дає змогу мак-
симально оптимiзувати процес управлiння.

Формування лiдера сучасного типу зобов’язує 
звернути увагу на критерiї вимог до керiвника 
нового типу, орiєнтованого на реалiзацiю склад-
них завдань суспiльно-полiтичних перетворень 
української держави на шляху до змiцнення її 
незалежностi й ефективного соцiально-економiчного 
розвитку. необхiднiсть володiння управлiнською 
майстернiстю пояснюється передусiм структу-
рованою складнiстю компетентностi сучасного 
керiвника-лiдера, адже його компетентнiсть скла-
дається з чотирьох компетентностей:

– особистiсна компетентнiсть;
– громадянська компетентнiсть;
– стратегiчно-методологiчна управлiнська 

компетентнiсть;
– управлiнська компетентнiсть у соцiальних 

питаннях.
якщо ж говорити про ключовi компетенцiї 

лiдера, то до них можна вiднести: аналiтичне 
мислення, орiєнтацiя на результат, компетентне 
управлiння людськими ресурсами та ефективна 
комунiкацiя.

аналiтичне мислення набуває великого значення 
при обґрунтуванні дiяльностi та дотриманнi визна-
чених стратегiй розвитку, стратегiчному плануваннi, 
розробленнi полiтики дiй, далекоглядностi, поступо-
вості у вирiшенні проблем.

розвиток компетенцiї «управлiння людськи-
ми ресурсами» пов’язаний iз розвитком вмiння 
мотивувати спiвробiтникiв до активної участi 
у роботi організації та професiйного розвитку, 
усвiдомленням керiвникiв вiдповiдальностi за 
управлiння пiдлеглими, заснованого на принципi 
поваги до працiвникiв.

орiєнтацiя на результат дiяльностi має важ-
ливе значення, оскiльки пов’язана з очiкуванням 
щодо досягнень державних службовцiв 
у роботi, розвитку ефективної державної служ-
би, успiшного впровадження реформ, здатної 
вiдповiдати на суспiльнi виклики та забезпечу-
вати надання дiєвих послуг.

ефективність комунiкацiї має неабияке  
значення при розумінні керiвниками вiдповi-
дальностi за налагодження спiвпрацi мiж 
вiдомствами, взаємодiї в межах органiзацiї по 
вертикалi та горизонталi, мiж керiвниками рiзних 
рiвнiв, колегами для забезпечення прозоростi, 
обiзнаностi, сфокусованостi та скоординованостi 
дiяльностi та взаемної пiдтримки на шляху до 
досягнення цiлей.

на сьогоднi у великiй Британiї, нiмеччинi 
та країнах америки, пiд впливом глобалiзацiйних 
процесiв проходить реформування державної 
служби. якiсна трансформацiя обов’язкiв держав-
них службовцiв полягає в посиленнi значущостi 
таких професiйних характеристик, як вмiння 
проявляти лiдерськi якостi, самостiйно приймати 
важливi рiшення, ефективно управляти змiнами.

варто зазначити, що у великiй Британiї вченi 
розробили модель професiйних навичок для усiєї 
системи державних установ. ця система стала 
основою для розробки програм професiйного роз-
витку керiвних кадрiв державних установ та осiб 
з кадрового резерву на замiщення вiдповiдних 
посад. основою моделi є необхiднiсть розвит-
ку лiдерської компетентностi. При цьому на 
ступiнь розвитку основних навичок впливають 
професiйнi навички, якi необхiдно постiйно вдо-
сконалювати, з урахуванням застосування сучас-
них кадрових технологiй i постiйного розвитку 
системи пiдготовки та додаткової «професiйної» 
освiти державних службовцiв [4, с. 68].

Британські експерти для розвитку сис-
теми професiйних навичок, використовують 
iндивiдуальний план професiйного розвитку дер-
жавного службовця, який складається службовцем 
та його безпосереднiм керiвником i затверджується 
керiвництвом організації, що одночасно є складовою 
частиною механiзму iндивiдуального довгостроко-
вого планування кар’єри та професiйного розвитку 
службовця. змiст i спрямованiсть iндивiдуальних 
планiв i програми державних органiв з професiйного 
розвитку державних службовцiв значною мiрою 
визначаються перелiком компетенцiй (знань, умiнь 
i навичок), якими повинен володiти державний 
службовець, виконуючий обов’язки на тiй чи iншiй 
посадi [4, с. 69].

висновки з даного дослідження і перспективи. 
отже, професiйний розвиток державного служ-
бовця та формування в ньому лiдера відбувається 
в тісному взаємоконтакті. набути лiдерських якос-
тей державний службовець може через процес на-
вчання на власному досвiдi на робочому мiсцi. Про-
те покладати розвиток лiдерської компетентностi 
державного службовця виключно на навчання 
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з власного досвiду та професiйне наставництво не-
можливе. Потрібен процес залучення до навчання 
експертiв, оскiльки лише така стратегія стане на 
заваді неефективності застарiлих пiдходiв, нако-
пиченню професiйної необiзнаностi та поширен-

ню застарілих методів діяльності. тому можемо 
констатувати, що розвиток лідерських якостей 
державного службовця має вiдбуватися в безпе-
рервному процесi з використанням формальних i 
неформальних можливостей навчання.
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пОвЫШение прОфессиОнализма кадрОвОгО пОтенциала  
в прОцессе рефОрмирОвания гОсударственнОЙ слуЖбЫ украинЫ

аннотация 
в статье рассмотрены особенности формирования профессионализма кадрового потенциала и развитие 
лидерских качеств государственных служащих в контексте реформирования государственной службы. 
актуализируется вопрос корпоративной культуры, обеспечивающий формирование лидерских навы-
ков и профессиональной компетентности.
ключевые слова: профессиональное развитие, кадровый потенциал, лидерские качества, государ-
ственная служба, корпоративная культура.
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the increAsing Of persOnneL prOfessiOnALism  
in the refOrming prOcess Of gOVernment serVice Of ukrAine

summary
the specific features of personnel professionalism forming and the development of leader qualities of civil 
servants has been researched in the context of government service reforming. the corporate culture as 
a tool of forming of leader skills and professional competence has been actualized. 
keywords: professional development, leader qualities, government service, corporate culture.


