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У статті аналізується поняття «розвиток», «розвиток персоналу», «розвиток людських 
ресурсів. Визначено, що розвиток персоналу має багато визначень, зокрема, розвиток 
персоналу – це цілеспрямований та систематичний вплив на працівників впродовж їх 
трудової діяльності з метою досягнення високої ефективності діяльності, підвищення 
конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання 
працівниками нових більш складних завдань на основі максимально можливого 
використання їх здібностей. Розвиток людських ресурсів системи публічного управління – 
це цілеспрямований багато повторюваний складний механізм удосконалення, модернізації 
людських ресурсів системи публічного управління. 
 
The article analyzes the concept of "development", "development of personnel", "development of 
human resources. It has been determined that staff development has many definitions, in 
particular, the development of personnel is a purposeful and systematic impact on employees 
during their work activity in order to achieve high efficiency of work, increase of the 
competitiveness of the personnel in the labor market, ensuring the implementation of new, more 
complex tasks by the workers on the basis of the maximum possible use their abilities. The 
development of human resources in the public administration system is a purposeful, repeated, 
complicated mechanism for improving and modernizing the human resources of the public 
administration system. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Система публічного управління формується через прийняття та реалізацію 
державно-управлінських рішень, які, в свою чергу приймають та реалізують професіонали, що працюють в 
цій системі. Від якості відбору, розвитку таких кадрів залежить і якість самої системи публічного 
управління. 

Стратегією реформування державного управління на 2016-2020 роки визначено, що створення 
професійної державної служби має виключне значення для країни з перехідною економікою. Цілі 
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реформування, передбачені Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», не можуть бути досягнуті без 
професійних, доброчесних та етичних державних службовців [13].  

Разом з тим, новою редакцією Закону України «Про державну службу» [7] передбачено, що 
державним службовцям створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом 
професійного навчання, яке проводиться постійно. 

Враховуючи наведене, у нормативно-правових документах акцентується увага щодо розвитку 
людських ресурсів в системі публічного управління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, 
виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Вивченню комплексу питань, пов’язаних з 
розвитком персоналу, присвячено низку досліджень видатних зарубіжних та українських вчених-
економістів, зокрема Н. Аймаутової, М. Армстронга, М. Білопольського, Д. Богині, М. Боровик, Х. Грехема, 
О. Грішнової, О. Єськова, Г. Завіновської, А. Кібанова, А. Колота, А. Литвиненко, А. Маслоу, М. Мескона, 
О. Раєвнєвої, В. Савченко, С. Шапіро, І. Швець, С. Шеклі, А. Алістаєва, А. Богданов, І. Богін, В. Любімов Н. 
Маусов, Ю. Одегов, В. Травин, С. Шекшня та ін.  

Водночас, не існує системного аналізу проблеми розвитку людських ресурсів системи публічного 
управління.  

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – проведення комплексного 
аналізу проблеми розвитку людських ресурсів системи публічного управління. 

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Серед вчених на сьогодні так і немає порозуміння навіть у визначенні самого поняття "розвиток персоналу". 
І. Беспалов вважає, що розвиток персоналу – це комплекс заходів, спрямованих на підвищення професійної 
та управлінської компетентності персоналу підприємства для більш ефективного досягнення цілей та задач 
організації.  

А.Єгоршин [6] визначає розвиток персоналу – це комплексний та безперервний процес всебічного 
розвитку особистості працівника організації з метою підвищення ефективності його роботи.  

На думку П. Шлендера [17], розвиток персоналу – це система заходів, спрямованих на підтримку 
здібності до навчання працівників, розповсюдження знань та передового досвіду, навчання молодих 
співробітників.  

Розвиток персоналу це основний чинник конкурентоспроможності підприємства в умовах 
сьогодення. Взагалі розвиток – це процес цілеспрямованих, незворотних змін, що веде до появи нових 
кількісних, якісних змін. Проте у наукових колах точаться суперечливі дискусії стосовно поняття «розвиток 
персоналу».  

Так, одні автори трактують розвиток як специфічний процес, що відбувається при реалізації певного 
набору дій з врахуванням поставлених цілей [15]. Інші, пояснюють розвиток як комплексний і безперервний 
процес з метою підвищення ефективності роботи [2].  

В. Никифоренко у своїй праці «Управління персоналом» визначає розвиток персоналу як сукупність 
заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників [11].  

Розвиток персоналу також розглядається як цілеспрямований комплекс інформаційних, освітніх та 
прив’язаних до конкретних робочих місць елементів, які сприяють підвищенню кваліфікації працівників 
певного підприємства відповідно до завдань розвитку самого підприємства і потенціалу та нахилів 
співробітників [18].  

В. Гриньова розглядає розвиток персоналу, як проведення заходів, що сприяють повному розкриттю 
особистого потенціалу працівників і зростання їхньої здатності робити значний внесок у розвиток 
організації [5 , с. 190].  

Більш детально це поняття розглядає російський науковець А. Кібанов, який стверджує, що 
розвиток персоналу – це сукупність організаційно-економічних заходів служби управління персоналом у 
сфері навчання персоналу організації, його перепідготовки і підвищення кваліфікації [5, с. 85]. Ці заходи 
охоплюють питання професійної адаптації, оцінювання кандидатів на вакантну посаду, поточної 
періодичної оцінки кадрів, планування ділової кар’єри та службово-професійного просування кадрів, роботи 
з кадровим резервом.  

Наукові дослідники Р. Марра і Г. Шмідт розглядають розвиток персоналу як навчання і підвищення 
кваліфікації персоналу [14] , а П. Шлендер пояснює розвиток людських ресурсів — як систему заходів, 
спрямованих на підтримку здібних до навчання працівників, поширення знань і передового досвіду, 
навчання молодих кваліфікованих співробітників [17, с.126].  

На думку В. Савченко, розвиток персоналу є системним організованим процесом безперервного 
професійного навчання працівників для підготовки їх до виконання нових виробничих функцій, професійно-
кваліфікаційного просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної структури 
персоналу [12, с.17], а В. Маслова вважає, що розвиток персоналу – це сукупність заходів, спрямованих на 
розвиток людського потенціалу підприємств [10].  
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Ф. Хміль зазначає, що розвиток персоналу – це повторюваний процес, що веде до досягнення таких 
показників рівня кваліфікації працівників, які відповідають стратегії розвитку організації [16 , с. 325].  

На думку І. Грибик та Г. Копець, розвиток персоналу – це система навчання, організаційного 
розвитку та професійного зростання персоналу, функціонування якої спрямовано на вирішення поточних і 
стратегічних завдань організації завдяки забезпеченню більшої індивідуальної та організаційної 
ефективності. Основна мета розвитку персоналу – збільшення "віддачі" кожного працівника, структурного 
підрозділу та організації загалом. Система розвитку персоналу передбачає: професійне навчання; 
планування та розвиток кар'єри; створення та ведення кадрового резерву; розкриття потенціалу працівників, 
найефективніше використання їхніх здібностей, знань і навичок [4]. 

О. Крушельницька та Д. Мельничук визначають професійний розвиток як процес набуття 
працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у 
своїй професійній діяльності. Це процес підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації працівників з 
метою виконання нових виробничих функцій, завдань і обов’язків нових посад [9, с. 101].  

П. Беляцький, С. Велесько та Пітер Ройш розглядають розвиток персоналу з різних аспектів, у тому 
числі: здатність співробітника усвідомити необхідність постійного навчання для того, що відповідати 
зростаючим вимогам; здатність колективу усвідомити необхідність командного або групового управління 
при активній участі всього персоналу, а не тільки керівників; здатність організації усвідомити вирішальну 
роль кожного співробітника та необхідність розвитку його потенціалу [1, с. 143]. 

В. Вєснін, Г. Прокопенко, К. Норт та Й. Хентце трактуючи сутність розвитку персоналу не 
виокремлюють його складові елементи, а акцентують увагу на кінцевих результатах даного процесу. Так В. 
Вєснін під розвитком персоналу розуміє проведення заходів, що сприяють повній реалізації особистісного 
потенціалу працівників та підвищенню їх здатності вносити вклад у діяльність організації [3, с. 190]. Згідно 
визначення інших вчених [6] розвиток людських ресурсів означає вміле забезпечення та організацію 
процесу навчання з метою досягнення організацією поставлених цілей, щоб через удосконалення навичок та 
вмінь, розширення обсягу знань, підвищення компетентності, здібності до навчання та ентузіазму 
співробітників на всіх рівнях організації відбувалося безперервне, організаційне і особистісне зростання та 
розвиток [6, с. 18]. Й. Хентце вважає розвиток персоналу однією з функцій менеджменту, яка спрямована на 
те, щоб сприяти членам трудового колективу усіх ієрархічних ланок в оволодінні кваліфікацією, необхідною 
для виконання сучасних і майбутніх професійних вимог. Також – це сприяння розвитку особистісних 
здібностей працівників із врахуванням змін роду діяльності та індивідуальних і виробничих цілей. Розвиток 
персоналу відбувається в певній послідовності та орієнтований на досягнення поставленої мети [15, c. 243]. 

Й. Хентце розглядає розвиток персоналу як цілісний та активний процес удосконалення, пов’язаних 
з робочою діяльністю знань та умінь із використання широкого спектру навчальних методів та стратегій. На 
його думку, розвиток персоналу підприємства сприяє [15, с. 246]:  

− вивільненню прихованих можливостей та потенціалу працівників;  
− реалізації потенційних можливостей персоналу;  
− поступовому руху до більш досконалого та складного стану окремого працівника та організації 

загалом. 
Таким чином, на підставі аналізу наукової літератури поняття «розвиток персоналу» можна 

розглядати як: 
- каталізатор безперервного організаційного та особистісного росту працівників шляхом 

удосконалення їх компетенцій, розширення обсягу знань, підвищення компетентності, здатності до 
навчання, інтересу до змісту праці. Його основна мета полягає у збільшенні «віддачі» кожного працівника, 
структурного підрозділу та організації загалом за рахунок «підкріпленої і вмотивованої» лояльності 
працівників [1; 2; 6]; 

- комплексне, багатогранне поняття, яке охоплює широке коло економічних, соціальних, 
психологічних та педагогічних проблем. Через це в економічній літературі не існує єдиного підходу до його 
визначення [10]; 

- цілеспрямований та систематичний вплив на працівників шляхом професійного навчання 
впродовж їх трудової діяльності з метою досягнення високої ефективності виробництва, підвищення 
конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, забезпечення виконання працівниками нових більш 
складних завдань на основі максимально можливого використання їх здібностей [12]; 

- зміна якісних характеристик певної категорії, що може відбуватись як зі зміною її кількісних 
параметрів, так і без цього [15]; 

- критерій ефективності соціально-економічної діяльності підприємства [13-14]. 
На нашу думку, розвиток персоналу (кадрів) – це цілеспрямований, постійно повторюваний та 

систематичний вплив на працівників через навчання, підвищення кваліфікації, мотивацію, 
самовдосконалення, кар’єрне зростання впродовж трудової діяльності працівників з метою досягнення 
високої ефективності діяльності, підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку праці, 
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забезпечення виконання працівниками нових більш складних завдань на основі максимально можливого 
використання їх здібностей. 

У професійному розвитку персоналу важливе значення має процес їхньої адаптації на 
підприємствах, під якою розуміють науково-обґрунтовану систему заходів, що забезпечує входження, 
оволодіння та досягнення особами професійної майстерності в конкретному виді професійної діяльності на 
робочому місці [12]. Як правило, період адаптації працівників до нових умов професійної діяльності на 
підприємствах триває упродовж одного року. Найбільш складнішими є перші два-три місяці, відповідно до 
індивідуальних психофізіологічних характеристик працівників. У зв’язку з цим, для підвищення рівня 
адаптації персоналу на підприємствах розробляються адаптаційні програми, запровадження яких сприяє 
зниженню плинності кадрів, підвищенню продуктивності праці, мотивації працівників до безперервного 
професійного розвитку. Окрім того, адаптаційні програми уможливлюють прискорене звикання працівників 
підприємств до умов праці та вимог робочого місця; налагодження стосунків у трудовому колективі; 
формування корпоративної культури; оволодіння новими компетентностями; отримання необхідної 
інформації щодо запропонованої посади, місця підприємства на ринку тощо [11]. 

Враховуючи зазначений аналіз слід зазначити, що професійний розвиток персоналу – 
цілеспрямований постійно повторюваний механізм удосконалення кадрового потенціалу органів державної 
влади. До складових елементів розвитку кадрів належить: навчання, підвищення кваліфікації, ротація кадрів, 
кар’єра. 

Тепер окреслимо підходи до поняття «людські ресурси системи публічного управління». 
Не зважаючи на це, поява терміну «людські ресурси», який тим самим витіснив поняття «трудові 

ресурси» і «персонал», а також його активна використання у науковій літературі не сформували єдиного 
погляду щодо його сутності. У зв’язку з чим навіть зараз аналіз наукових праць і досліджень доводить 
складність даної категорії з точки зори її різного сприйняття на макро- та мікрорівні (в широкому та 
вузькому сенсі) та свідчить про існування двох узагальнених точок зору.  

На підставі аналізу наукової літератури поняття «людські ресурси» можна розглядати як:  
- люди, які складають робочу силу тієї чи іншої організації, бізнес-сектора або економіки [1];  
- працівники організації та робочу силу у галузевому або територіальному вимірі разом з їхніми 

здібностями у контексті сфери діяльності [3]. Однак у даному випадку виникає питання у чому відмінність 
терміну «людські ресурси» від терміну «трудові ресурси», які представляють собою частину населення 
країни, яка володіє необхідним фізичним розвитком, знаннями та практичним досвідом для роботи в 
народному господарстві [15];  

- сукупність людей, що здійснювали, здійснюють та можуть здійснювати процеси життєдіяльності 
та є носіями здатності до існування й суспільної цінності [5]. 

Враховуючи проведений аналіз можна зазначити, що «розвиток людських ресурсів системи 
публічного управління» - це цілеспрямований та багато повторюваний складний механізм удосконалення, 
модернізації людських ресурсів системи публічного управління. 

Основною метою розвитку людських ресурсів системи публічного управління є формування та 
максимальне використання кадрового потенціалу працівників для забезпечення здатності їх ефективно та 
результативно розв'язувати складні державно-управлінські завдання, викликані швидкою зміною факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища.  

До основних механізмів розвитку людських ресурсів слід віднести: навчання, підвищення 
кваліфікації, мотивацію, саморозвиток, а також кар’єрне зростання. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Проведений аналіз дає підстави зазначити, що існують різноманітні наукові підходи до поняття «розвиток 
персоналу». На нашу думку, слід розглядати поняття «розвиток людських ресурсів системи публічного 
управління», адже це поняття більш наближене до людини-професіонала, аналізує не лише потреби 
організації у людському потенціалі, а й потреби самої людини-працівника. На наш погляд, окреслене 
поняття слід розглядати як це цілеспрямований багато повторюваний складний механізм удосконалення, 
модернізації людських ресурсів системи публічного управління. 

У перспективі подальших розвідок передбачається визначити сучасну модель розвитку людських 
ресурсів системи публічного управління, окреслити її основні елементи, визначити принципи та методи 
формування моделі тощо. 
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