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Реформування системи оцінювання державних службовців
у контексті євроінтеграції України

У статті аналізуються проблеми трансформації  системи оцінювання з
урахуванням фактора інтеграції України до Європейського співтовариства.
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Постановка проблеми. Питання оцінювання державних службовців є
актуальним, ним постійно опікуються науковці, які досліджують проблеми
державної служби та практики. З допомогою існуючих механізмів оціню-
вання неможливо якісно та об'єктивно виміряти показники кадрового по-
тенціалу державних службовців, а також результативність та ефективність
їх діяльності.

Головною метою реформування державної служби згідно з Концеп-
цією адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Євро-
пейського Союзу, затвердженою Указом Президента України від 5 березня
2004 р. № 278 [2], є кардинальне підвищення її ефективності, спрямоване
на розвиток громадянського суспільства і зміцнення держави.

У цьому самому нормативному акті зазначено, що одна з основних
проблем, яка існує в діючій системі державної служби і потребує нагально-
го вирішення, є впровадження єдиної системи оцінювання та стимулюван-
ня роботи державних службовців.

Водночас в Указі Президента України від 20 вересня 2007 р. № 900
"Про заходи щодо реформування державної служби в Україні та забезпе-
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чення захисту конституційних прав державних службовців" [3] одним із
завдань щодо реформування державної служби визначено удосконалення
порядку оцінювання при доборі претендентів на посаду, прийнятті на дер-
жавну службу та просуванні по службі, встановлення загальних та спе-
ціальних (з урахуванням специфіки роботи майбутнього державного служ-
бовця) вимог до таких процедур.

Таким чином, у нормативно-правових актах Президента України вка-
зується на актуальність та важливість проблеми реформування системи оці-
нювання державних службовців, особливо в контексті євроінтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінювання кадрів
державної служби розглядаються В.Авер'яновим [10], Г.Атаманчуком [6-7],
М.Виноградським [8], А.Виноградською [8], Є.Грязновою [9], С.Дубенко
[11-12], О.Крушельницькою [13], В.Малиновським [14], Н.Нижник [15],
О.Оболенським [16], О.Шкановою [8] та ін.

Проте до невирішених раніше частин загальної проблеми можна відне-
сти обґрунтування трансформації системи оцінювання з урахуванням фак-
тора інтеграції України в Європейське співтовариство.

Тому основною метою статті є розробка власної теорії оцінювання
кадрів державної служби з урахуванням інтеграційних процесів, що відбу-
ваються в нашій країні шляхом аналізу сучасної концепції оцінювання дер-
жавних службовців.

Виклад основного матеріалу. Оцінювання здійснюється протягом всієї
професійної діяльності службовців. Зокрема, здійснюється оцінка: його
особистісних та професійних якостей під час прийому на роботу; прохо-
дження адаптаційного процесу та мотиваційних заходів, результатів його
діяльності під час вирішення питань кар'єрного просування, навичок, отри-
маних під час навчання та підвищення кваліфікації, кадрового потенціалу
під час формування кадрового резерву.

В Україні на державній службі найбільш поширеним (до речі, єди-
ним) видом оцінювання кадрів є атестація державних службовців та прове-
дення кваліфікаційного іспиту при прийомі на роботу. Під час атестації
оцінюється діяльність державного службовця, ділові та професійні якості пра-
цівника у процесі виконання ним службових обов'язків, під час проведення
кваліфікаційного іспиту - знання фахівця нормативно-правових актів України.

Однак процес атестації державних службовців регламентується підза-
конним актом України. На підставі аналізу нормативно-правових документів
України (див., наприклад, 1; 4; 5) можна виділити основні етапи проведен-
ня атестації державних службовців, які реалізуються нині в органах вико-
навчої влади.

Першим етапом атестації державного службовця є створення атестацій-
ної комісії, яка має забезпечити об'єктивний розгляд та професійну оцінку
його діяльності, принципово підходити до підготовки рекомендацій дер-
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жавному службовцю для подальшого використання його досвіду і знань у
роботі органу виконавчої влади, усунення виявлених недоробок і недоліків.
На другому етапі складаються характеристики на кожного атестованого дер-
жавного службовця, в яких відображаються як досягнення в роботі, так і
негативні оцінки, недоліки, слабкі сторони тощо. Наступний етап - оцінка
атестаційною комісією ступеня виконання працівником своїх основних
обов'язків, його професійного рівня та ділових якостей. Четвертий етап
атестації - прийняття комісією рішення щодо відповідності державного служ-
бовця посаді, яку обіймає; відповідності посаді, що він обіймає, за умови
виконання конкретних рекомендацій; невідповідності посаді, що він обіймає.
Останній (заключний) етап атестації державного службовця - це видання
наказу або розпорядження за результатами проведеної атестації.

Хоч атестація має на меті об'єктивно оцінити досягнення та результати
роботи державного службовця, можна констатувати формальність прове-
дення атестації державних службовців. Основними проблемами неефектив-
ного застосування цієї кадрової технології є, по-перше, нерозробленість
методик і тестів визначення здібностей та можливостей державного служ-
бовця; по-друге, відсутність незалежного оцінювання особистісних та профе-
сійних якостей кандидатів на посади державної служби; по-третє, відсутність
регламентованих норм у чинному законодавстві щодо оцінювання кадрів
державної служби та залежності від цієї оцінки проходження державної
служби; по-четверте, суб'єктивізм в оцінюванні; по-п'яте, відсутність мето-
дик оцінювання ефективності діяльності як окремого державного службов-
ця, так і закладу, установи.

Зазначена кадрова технологія, на нашу думку, має: виявляти недоліки
й прорахунки, допущені в процесі реалізації інших кадрових технологій;
скоригувати роботу щодо формування кадрів державної служби на різних
рівнях органів влади з метою усунення виявлених недоліків; надавати до-
помогу у визначенні реальних перспектив подальшої роботи; сприяти акти-
візації пошуку талановитої молоді - нової генерації державних службовців.

На підставі аналізу до основних недоліків національної системи оціню-
вання державних службовців слід віднести такі:

• відсутність регламентованих норм у чинному законодавстві щодо
оцінювання кадрів державної служби та залежності проходження держав-
ної служби, а також рівня заробітної плати від цієї оцінки;

• недостатні розробленість і визначеність ключових компетентностей;
•  відсутність методик оцінювання ефективності діяльності як окремого

державного службовця, так і закладу, установи;
• домінування самооцінювання та внутрішнього оцінювання, що, у

свою чергу, зумовлює суб'єктивізм та формалізм результатів;
• відсутність або недостатня достовірність результатів оцінювання;
• брак прозорості та відкритості;
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- відсутність аналізу результатів оцінювання та моніторингу особистіс-
но-професійного розвитку державних службовців.

У деяких країнах ЄС (Чехія, Словаччина) розрізняють підходи до
оцінювання залежно від професійних якостей працівників (інтелект, креа-
тивність, досвід та кваліфікація) і від якості роботи (оцінюється переважно
ставлення працівника до роботи). Критерії оцінювання в Чехії включають:
патріотизм, належну якість роботи, дисциплінованість та успішне навчан-
ня. У Словаччині щорічно оцінюють знання правової системи, якість робо-
ти, трудову дисципліну.

На прикладі цих двох країн-членів ЄС видно, що не існує єдиного
універсального підходу до оцінювання державних службовців. Однак вияв-
лено і схожі риси, зокрема, оцінювання в цих країнах також здійснюється у
двох напрямах: оцінювання якостей державних службовців та результатів
їх діяльності.

На підставі аналізу літератури з кадрового менеджменту можна виділи-
ти такі види оцінювання: індивідуальна оцінка державного службовця (до
методів оцінки належать психологічні тести, методики, оцінка професій-
них знань, вмінь, навичок; оцінка професійного досвіду, якості виконання
своїх обов'язків, професійної культури, результативності праці тощо); ко-
лективна оцінка кадрів державної служби (до методів оцінки належать
усі вищезгадані, а також методи групової діагностики, психологічні ділові
ігри тощо). Крім того, оцінка кадрів може бути як попередньою (що
здійснюється під час відбору спеціалістів, формування кадрового резерву),
так і поточною (в процесі проходження державної служби).

Оцінюючи державних службовців, можна використовувати дві групи
методик: з допомогою методів, в основу яких покладено формалізовані підходи
(анкетування, тестування тощо), методів, що базуються на використанні не-
формалізованих підходів (співбесіда, групова дискусія, спостереження тощо).

Окремо варто спинитися на проблемі оцінювання політиків. Будь-яке
управлінське рішення має бути оцінено з урахуванням не лише сьогоден-
них результатів та впливів, а й наслідків прийнятих рішень у майбутньому.

Крім того, слід зазначити, що результати діяльності політиків завжди
публічні та мають масштабний характер. На нашу думку, слід ввести атеста-
цію політиків. Однак ця атестація буде стосуватися щорічних результатів їх
діяльності. Результати таких атестацій слід оприлюднювати через засоби
масової інформації. Це відкриє реальну можливість громадянам країни об'єк-
тивно оцінити політика або громадського діяча та впровадити в практику
принцип прозорості державної влади.

На підставі аналізу наукової літератури з досліджуваної проблеми
можна виділити такі види оцінювання службовців: оцінювання кадрового
потенціалу державних службовців та оцінювання діяльності службовця.
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Наведемо авторські визначення цих дефініцій. Так, під оцінюванням
кадрового потенціалу державних службовців ми розуміємо визначення двох
видів якостей: універсальних якостей особистості (комунікабельність, еруди-
ція, чесність тощо) та специфічних, що обумовлені характером державної
служби.

Оцінювання діяльності службовця здійснюється також у двох напря-
мах: оцінювання результативності діяльності та визначення ефективності
діяльності.

У зв'язку з цим основними функціями системи оцінювання держав-
них службовців з урахуванням європейського орієнтиру є такі:

1) стимулювання роботи персоналу;
2) отримання інформації про рівень професійного розвитку персона-

лу державної служби;
3) спостереження за динамікою змін показників персоналу, що оціню-

ються, та їх порівняння з аналогічними показниками груп посади;
4) справедливе співвідношення матеріальної винагороди службовця з

результатами його діяльності.
Висновки. Таким чином, реформування системи оцінювання держав-

них службовців у контексті євроінтеграції має здійснюватися за такими на-
прямами.

1. Унормування системи оцінювання державних службовців, зокрема
оцінювання кадрового потенціалу державних службовців та визначення
результативності й ефективності їх діяльності у чинній законодавчій базі
України (тобто - з допомогою Закону, а не підзаконного акта).

2. Створення відповідної інституції - незалежного експертного центру
об'єктивного оцінювання, який би мав своїх представників у центральних
органах державної влади та акумулював банк даних щодо оцінювання дер-
жавних службовців. Зазначена інституція може існувати при центральному
державному органі, що визначає політику у сфері державної служби.

3. Розробка індивідуальних методик оцінювання залежно від типу дер-
жавної посади (адже оцінювання керівників та спеціалістів має певні
відмінності). Крім того, на нашу думку, слід здійснювати оцінювання і полі-
тиків, результати такого оцінювання заносити в єдину персоніфіковану базу
даних центрального державного органу, що формує політику у сфері дер-
жавної служби.

4. Упровадження системи співвідношення рівня оцінювання з кар'єр-
ним просуванням та рівнем заробітної плати.

5. Розробка критеріїв оцінювання результативності та ефективності
діяльності службовця.

Нове концептуальне бачення системи оцінювання державних служ-
бовців сприятиме наближенню сучасної української державної служби до
європейських стандартів.
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у роз-
робці критеріїв оцінювання кадрового потенціалу державних службовців,
оцінюванні результативності та ефективності діяльності службовців з ураху-
ванням інтеграції України до Європейського Союзу.
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