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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО 
КЕРІВНОГО СКЛАДУ У ФОРМУВАННІ СИСТЕМИ КАДРОВОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Порушено питання актуалізації професійного розвитку молодшого керівного складу Націо-
нальної гвардії України. Вивчено питання кадрової політики у військових формуваннях та правоохо-
ронних органах спеціального призначення. Розкрито основні принципи кадрової політики складників 
сектору безпеки й оборони. Розглянуто головні напрями розвитку кадрової політики у військових фор-
муваннях як України, так і країн НАТО. Встановлено, що кадрова політика реалізується у кадрово-
му забезпеченні. Визначено, що кадрове забезпечення є багатогранним, збірним та багаторівневим 
явищем зі своєю структурою, цілісною системою взаємопов’язаних процесів, зумовлених напрямами 
наявної кадрової політики. Визначено мету та перспективні завдання кадрового забезпечення. За-
значені основні перспективні завдання і функції кадрового забезпечення частин та підрозділів Наці-
ональної гвардії України. Запропоновано запровадження у систему кадрового забезпечення заходів 
кадрового менеджменту. Надано авторське визначення системи кадрового менеджменту. Сформо-
вано заходи з реалізації системи кадрового менеджменту. Встановлено, що впровадження системи 
кадрового менеджменту дасть можливість застосовувати у кадровій роботі індивідуальний підхід, 
забезпечити прозорість, відкритість під час прийняття кадрових рішень, здійснювати поступове 
кар’єрне зростання. Розроблено структуру системи професійного розвитку молодшого керівного 
складу частин та підрозділів Національної гвардії України, що ґрунтується на принципах кадрового 
менеджменту. Сформовано ймовірні очікувані результати реалізації завдань професійного розвит-
ку молодшого керівного складу. Надано напрями подальших досліджень, що будуть спрямовані на 
обґрунтування сфери обов’язків та вимог для представників молодшого керівного складу частин та 
підрозділів Національної гвардії України.

Ключові слова: кадрове забезпечення, професійний розвиток, молодший керівний склад, військові 
формування, Національна гвардія України.
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S. A. Kapelyushny. The essence and the role of professional development of NCO in the formation of 
the system of personnel security of the National Guard of Ukraine

The article found that the key stage in the process of modernization and renewal of Ukraine’s security 
and defense forces is the formation of a highly professional NCO. The NCO is the foundation of many of the 
world’s leading armies. Prospects for the development of the National Guard of Ukraine necessitate a compre-
hensive solution to the issues related to their functioning in the conditions of full transition to professional basis. 
The article addresses the issue of actualization of professional development of the NCO of the National Guard 
of Ukraine. The issues of personnel policy in military formations and law enforcement agencies are examined. 
The basic principles of personnel policy of the components of the security and defense sector are revealed. The 
main directions of development of personnel policy in military formations of both Ukraine and NATO countries 
are considered. It is established that personnel policy is implemented in personnel support. It is determined 
that staffing is a multifaceted, integrated and multi-level phenomenon with its structure, a coherent system of 
interconnected processes, determined by the directions of the existing personnel policy. The purpose and per-
spective tasks of staffing are defined. The main perspective tasks and functions of personnel support of units and 
units of the National Guard of Ukraine are outlined. The introduction of personnel management measures in 
the personnel support system is proposed. The author defines the personnel management system. Measures were 
taken to implement the personnel management system. It has been established that the introduction of personnel 
management system will allow to apply an individual approach in personnel work, to provide transparency, 
openness in making personnel decisions, to realize gradual career advancement. The structure of the system 
of professional development of the NCO of the units and units of the National Guard of Ukraine is developed, 
which is based on the principles of personnel management. Probable expected results of realization of tasks of 
professional development of NCO were formed. Directions for further research will be provided to substantiate 
the responsibilities and requirements for the NCO of units and units of the National Guard of Ukraine.

Key words: personnel support, professional development, NCO, military formations, National Guard of 
Ukraine.

Постановка проблеми. Нині Національна гвардія України (НГУ) рухається шляхом 
реформування та розбудови за зразком військових формувань провідних країн ЄС та НАТО. 
Ключовим етапом у процесі модернізації та оновлення сил безпеки й оборони України є фор-
мування високопрофесійного молодшого керівного складу, який є кістяком багатьох передо-
вих армій світу.

Так історично сталося, що в арміях країн НАТО молодший керівний склад формують 
сержанти, в Україні – сержанти та старшини. Вибраний Україною шлях європейської інтегра-
ції та здійснення реформ щодо відповідності стандартам НАТО вимагає перегляду «радян-
ської спадщини» у системі професійного розвитку молодшого керівного складу Національної 
гвардії України. Це стосується як уніфікації військових звань та посад молодшого керівного 
складку, так і безпосередньо кадрового забезпечення.

Сучасний етап та перспективи розвитку НГУ зумовлюють необхідність комплексного 
вирішення питань, пов’язаних з їх функціонуванням в умовах повного переходу на професій-
ну основу, пошуком балансу між вимогами до рівня боєготовності та вирішенням соціальних 
питань, удосконаленням системи управління, підготовки, комплектування та кадрового забез-
печення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Оцінюванню проблем державного управлін-
ня кадровим забезпеченням присвячені праці науковців В. Зозулі, Т. Кагановської, А. Клочка, 
О. Ілюшиної, К. Левченка, В. Яцуби.

Дослідженню питань розвитку молодшого керівного складу військових формувань та 
правоохоронних органів спеціального призначення було приділено увагу у працях В. Вороб-
йова, М. Медвідя, О. Вергуна, Е. Ващенка, М. Гацько та інших учених, а також О. Кокуна, 
І. Пішка, Н. Лозінської, В. Павліка, І. Приходька, О. Колесніченка, Я. Мацегори, І. Воробйової 
та ін.
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При цьому питанню вивчення саме сутності та значення професійного розвитку молод-
шого керівного складу у формуванні системи кадрового забезпечення частин та підрозділів 
НГУ у наукових джерелах не приділено уваги.

Мета статті полягає у дослідженні сутності системи кадрового забезпечення частин та 
підрозділів Національної гвардії України й обґрунтуванні значення професійного розвитку 
молодшого керівного складу у її складі.

Виклад основного матеріалу. Протягом останніх десятиліть суспільство розвивається 
на гуманістичних і демократичних засадах, людина визнається найвищою соціальною цінні-
стю і головним фактором підвищення результативності праці та успішної діяльності будь-якої 
організації або державного інституту. Військові формування як державний інститут мають 
свою структуру та специфічні функції, тому використання людських ресурсів, зокрема, потен-
ціалу людини, для забезпечення оборони держави є надзвичайно важливим завданням.

Кадровою політикою у військових формуваннях є сукупність принципів, напрямів, 
форм та методів діяльності органів військового управління, спрямованої на створення цілісної 
системи формування, підготовки, ефективного використання персоналу, забезпечення потреб 
кожної особистості, розвитку у неї стійкої мотивації до військової служби та можливості реа-
лізації свого потенціалу під час служби. Основними принципами кадрової політики у військо-
вих формуваннях мають бути: законність, демократичність, наступність, відкритість і прозо-
рість; рівність можливостей усіх громадян щодо службової кар’єри; оптимальне поєднання 
інтересів військового формування та конкретної особи; спрямованість на забезпечення готов-
ності частин та підрозділів до ефективного виконання завдань за призначенням; єдність щодо 
формування та реалізації кадрової політики за напрямами кадрового менеджменту, підготовки 
та гуманітарного забезпечення персоналу; індивідуальний підхід у кадровій роботі; поєднан-
ня досвіду з новаціями, формування інтелектуальної військової еліти; науковість, системний 
підхід до розвитку кадрової політики; дотримання соціальних гарантій [1].

Основні напрями розвитку кадрової політики у військових формуваннях як України, так 
і країн НАТО такі: система кадрового менеджменту; залучення до військової служби; підго-
товка кадрів; гуманітарне та соціальне забезпечення персоналу; адаптація військовослужбов-
ців до цивільного життя.

Кадрова політика реалізується у кадровому забезпеченні. Нині кадрове забезпечення – 
багатогранне, збірне та багаторівневе явище зі своєю структурою, цілісною системою взаємо-
пов’язаних процесів, зумовлених напрямами наявної кадрової політики. З позиції державного 
управління кадровим забезпеченням є: управління діяльністю з наповнення організаційних 
структур системи державного управління відповідними за професією та кваліфікацією ка-
драми задля надання можливості функціонування держави та її органів згідно з вимогами 
Конституції України; функція адміністративної діяльності, спрямована на реалізацію завдань 
щодо управління персоналом; складне явище економічного життя, яке суттєво впливає на 
ефективність функціонування галузі на певній території, має механізм реалізації та функціо-
нальну структуру існування [2].

Загальноприйнято, що мета кадрового забезпечення полягає у наповненні штатних 
одиниць державних органів відповідними за професією та кваліфікацією кадрами [3, с. 125]. 
Як вважає О. Зозуля, мету кадрового забезпечення за демократичного врядування необхідно 
розширити, додавши до неї організацію діяльності з кадрами, підтримання їх професійного 
зростання та захисту [2]. Цілком погоджуємося із цією думкою і додамо, що, виходячи з досві-
ду побудови та функціонування систем кадрового забезпечення військових формувань НАТО, 
професійний розвиток військовослужбовців є відправною позицією управління кадровим за-
безпеченням [4]. 
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До основних перспективних завдань кадрового забезпечення військових формувань ма-
ють належати: планування кадрових потреб військових формувань; підвищення авторитетно-
сті військової служби; підготовка кадрів за спеціальностями; формування резерву та робота з 
ним; прийняття на військову службу; розстановка кадрів за посадами; оцінювання результатів 
діяльності військовослужбовців; підвищення рівня професійної компетентності військовос-
лужбовців; перепідготовка військовослужбовців; припинення військової служби; адаптація 
військовослужбовців до цивільного життя; соціальне забезпечення та ін. 

Аналіз наведених завдань кадрового забезпечення свідчить, що ефективне їх виконання, 
звісно ж, неможливе без залучення інших видів забезпечення, таких як бойове, морально-пси-
хологічне, матеріально-технічне тощо. Отже, зазначені завдання можна об’єднати у три групи: 
прийняття на військову службу; проходження військової служби; припинення військової служ-
би. Ці завдання взаємопов’язані і спрямовані на забезпечення ефективного функціонування 
військових формувань. 

Відповідно до перелічених перспективних завдань, спираючись на дослідження вітчиз-
няних учених [2, 3; 5–6] та закордонний досвід [4] за цією проблематикою, можна сформувати 
основні функції кадрового забезпечення частин та підрозділів НГУ, зокрема: планування робо-
ти з кадрами, визначення щорічних потреб у кадрах для військових формувань, складання за-
мовлення на підготовку військовослужбовців, підвищення кваліфікації військовослужбовців; 
аналіз кадрового складу частин та підрозділів військових формувань; розроблення та запро-
вадження дієвої системи формування кадрового резерву згідно із щорічними потребами, кон-
троль за відповідністю кандидатів установленим вимогам; залучення кваліфікованих кадрів 
шляхом систематичного оновлення системи відбору та запровадження інноваційних техноло-
гій; забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів; оцінювання 
результатів діяльності військовослужбовців; здійснення соціального захисту військовослуж-
бовців; розроблення систем відбору кадрів відповідно до вимог сьогодення; розроблення сис-
тем адаптації військовослужбовців до цивільного життя; підвищення авторитетності військо-
вої служби шляхом проведення профорієнтаційних заходів серед населення держави та ін. 

Професійний розвиток молодшого керівного складу частин та підрозділів Національної 
гвардії України реалізується шляхом запровадження сформованої системи перспективних за-
вдань і виконання основних функцій кадрового забезпечення частин та підрозділів НГУ.

Нині Національна гвардія України рухається шляхом реформування та розбудови за 
зразком країн НАТО, формуючи високопрофесійний сержантський корпус. Аналіз наукових 
джерел і досвід виконання завдань за призначенням частинами та підрозділами сил безпеки й 
оборони в умовах виникнення кризових ситуацій [7–9] виявили потребу професійного розвит-
ку молодшого керівного складу НГУ, що зумовлена: необхідністю забезпечення здатності осо-
бового складу Національної гвардії України до виконання нових завдань в умовах змін форм, 
методів і засобів реагування на кризові ситуації; упровадженням елементів ринкової економі-
ки в усі сфери життєдіяльності НГУ та необхідністю їх збалансування з ресурсами держави; 
переходом на комплектування Національної гвардії України військовослужбовцями військової 
служби за контрактом; реалізацією Україною політичного рішення щодо інтеграції до Органі-
зації Північноатлантичного договору та необхідністю наближення до стандартів, прийнятих у 
країнах – членах НАТО; упровадженням демократичного цивільного контролю у НГУ.

Досвід військових формувань країн НАТО [4] та Збройних сил України [1] засвідчує, що 
запровадження системи професійного розвитку молодшого керівного складу НГУ доцільно 
здійснювати на основі принципів кадрового менеджменту.

Кадровий менеджмент – це сукупність принципів, засобів та форм, які розробляють-
ся і застосовуються з метою підвищення якості комплектування військових формувань та 
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управління їх кадровим потенціалом. Метою заходів кадрового менеджменту слід вважати 
підтримання кількісно-якісних характеристик кадрів на рівні, що забезпечує постійний висо-
кий рівень виконання завдань за призначенням військових формувань, виходячи із функцій та 
завдань, що на них покладені [10].

Умови розвитку Національної гвардії України вимагають здійснення переходу від но-
менклатурної системи кадрового менеджменту до системи кадрового менеджменту централі-
зованого типу, яка спрямована на забезпечення потреб НГУ в особовому складі, що володіє 
сукупністю кількісно-якісних характеристик, які визначають його спроможність виконувати 
поточні й перспективні завдання у сфері забезпечення високого рівня реагування на кризо-
ві ситуації, забезпечення захисту держави, а також сприяє кожній особі в індивідуальному 
розвитку та реалізації її потенціалу, баченні кожним військовослужбовцем перспективи свого 
кар’єрного зростання.

Застосування сучасних підходів кадрового менеджменту на всіх рівнях кадрової вер-
тикалі та за всіма напрямами, що стосуються професійного розвитку молодшого керівного 
складу, забезпечується запровадженням системних засобів до управління кар’єрою військо-
вослужбовця з використанням індивідуального підходу, забезпеченням прозорості та відкри-
тості під час прийняття кадрових рішень на основі всебічної об’єктивної оцінки діяльності 
кожної особи та стимулювання її до ефективного виконання поставлених завдань.

Отже, системою кадрового менеджменту є сукупність цілей, завдань, функцій органі-
заційної структури управління персоналом, взаємозв’язків органів військового управління у 
процесі планування, обґрунтування, формування, прийняття та реалізації управлінських (ка-
дрових) рішень.

Запровадження системи професійного розвитку молодшого керівного складу шляхом 
застосування кадрового менеджменту передбачатиме: реалізацію єдиної кадрової політики 
стосовно всіх категорій особового складу, створення принципово нової системи кадрового 
менеджменту централізованого типу, зорієнтованої на управління кар’єрою кожного військо-
вослужбовця; прийняття раціональних управлінських рішень у формі прогнозів, програм та 
планів щодо визначення потреб у кадрових ресурсах молодшого керівного складу; застосуван-
ня сучасних підходів кадрового менеджменту на всіх етапах професійного зростання молод-
шого керівного складу.

Система буде спрямована на оптимальне забезпечення потреб Національної гвардії 
України в особовому складі сержантського корпусу та можливості кожної особи реалізува-
ти свій потенціал, сприятиме її індивідуальному розвитку, а також баченню кожним військо-
вослужбовцем перспективи свого кар’єрного зростання, підвищить почуття його професійної 
гідності та в цілому приведе до поліпшення ситуації щодо проходження військової служби за 
контрактом. Це дасть можливість застосовувати у кадровій роботі індивідуальний підхід, за-
безпечити прозорість, відкритість під час прийняття кадрових рішень, здійснювати поступове 
кар’єрне зростання.

Отже, можна структурно сформувати таку систему професійного розвитку молодшого 
керівного складу частин та підрозділів Національної гвардії України, що ґрунтується на прин-
ципах кадрового менеджменту, як подано на рисунку 1. 

Запровадження нової системи кадрового менеджменту дасть змогу здійснити оптималь-
не забезпечення потреб Національної гвардії України у молодшому керівному складі, дасть 
можливість кожній особі реалізувати свій потенціал, сприятиме баченню кожним військо-
вослужбовцем сержантського корпусу перспективи свого кар’єрного зростання, поліпшить 
його моральний стан, боєздатність і посилить мотивацію до кращого виконання службових 
обов’язків та бажання продовжувати військову службу.
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Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. 
1. Військові формування як державний інститут мають свою структуру та специфічні 

функції, тому використання людських ресурсів, зокрема, потенціалу людини, для забезпечен-
ня оборони держави є надзвичайно важливим завданням. Нині Національна гвардія України 
рухається шляхом реформування та розбудови за зразком військових формувань провідних 
країн ЄС та НАТО. Ключовим етапом у процесі модернізації та оновлення сил безпеки й обо-
рони України є формування високопрофесійного молодшого керівного складу, який є кістяком 
багатьох передових армій світу.

2. Запровадження нової системи кадрового менеджменту дасть змогу  здійснити опти-
мальне забезпечення потреб Національної гвардії України у сержантському складі, дасть 
можливість кожній особі реалізувати свій потенціал, сприятиме баченню кожним військовос-
лужбовцем молодшого керівного складу перспективи свого кар’єрного зростання, поліпшить 
його моральний стан, боєздатність і посилить мотивацію до кращого виконання службових 
обов’язків та бажання продовжувати військову службу.

3. Напрями подальших досліджень будуть спрямовані на обґрунтування сфери обов’яз-
ків та вимог для представників молодшого керівного складу. 

 

 

Прийняття на військову службу 
– планування кадрових потреб;  
– підвищення авторитетності військової служби;  
– підготовка кадрів за спеціальностями;  
– формування резерву та робота з ним 

Проходження військової служби 
– розстановка кадрів за посадами;  
– оцінювання результатів діяльності;  
– підвищення рівня професійної компетенції;  
– перепідготовка військовослужбовців 

Припинення військової служби 
– припинення військової служби;  
– адаптація до цивільного життя; 
– соціальне забезпечення та ін.  

Забезпечення ефективного функціонування частин 
та підрозділів 

Рис. 1. Структура системи професійного розвитку молодшого керівного складу  
частин та підрозділів Національної гвардії України, що ґрунтується 

 на принципах кадрового менеджменту
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