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У статті запропоновано заходи з форму-
вання організаційної культури, сприятливої 
для розвитку людських ресурсів у держав-
них органах, реалізація яких передбачає 
запровадження HR-брендингу, систем 
навчання і розвитку персоналу (зокрема, 
програм розвитку талантів), гнучких 
умов роботи, програм добробуту пра-
цівників, нових систем винагород тощо. 
З урахуванням досвіду розвинених країн, 
які для пришвидшення змін у структу-
рах урядів або HR-агентств створили 
дизайн-лабораторії (центри досконалості), 
обґрунтовано доцільність використання 
методології дизайн-мислення, розкрито її 
складові частини та принципи. Запропо-
новано адаптовану схему процесу викори-
стання методології дизайн-мислення для 
вирішення проблеми низької ефективності 
системи навчання і розвитку персоналу 
в державних органах. Реґламентований 
ітераційний процес реалізується з вико-
ристанням таких методів, як: матриця 
відомого й усвідомленого, дерево проблем, 
метод “5W”, інтерв’ювання, обстеження, 
«карта емпатії» та «карта подорожі» 
працівників, сторітеллінг, кластериза-
ція інформації, мозковий штурм, дискусія, 
ранжування, моделювання, експеримент. 
Алгоритм використання методології 
дизайн-мислення обговорено із праців-
никами Міністерства юстиції України у 
вересні 2020 року під час проведення вебіна-
рів із питань запровадження змін та управ-
ління персоналом. Результати онлайн-опи-
тування 96 слухачів у програмі Mentimeter 
засвідчили підтримку державними службов-
цями категорій «Б» та «В» запровадження 
методології дизайн-мислення, незважаючи 
на такі бар’єри, як бюрократія, низький 
рівень мотивації та готовності персоналу 
державних органів до змін, відсутність 
лідерів та необхідних знань, брак часу, 
недостатність фінансування тощо. Тому 
з метою реалізації пілотного проєкту Іва-
но-Франківський національний технічних 
університет нафти і газу ініціює ство-
рення дизайн-лабораторії “LIDER” (Лабо-
раторія інтелектуального розвитку для 
посилення спроможності регіонів) на базі 
Інституту гуманітарної підготовки та 
державного управління.

Ключові слова: розвиток персоналу, люди-
ноцентризм, дизайн-лабораторія, запрова-
дження змін, державні службовці.

The article proposes measures to form an orga-
nizational culture conducive to the development 
of human resources in public authorities, the 
implementation of which involves the introduction 
of HR-branding, systems of personnel training 
and development (including talent development 
programs), flexible working conditions, employee 
welfare programs, new reward systems, etc. The 
expediency of using the design thinking method-
ology is substantiated, as well as its components 
and principles are revealed taking into account 
the experience of developed countries which 
have created design laboratories (centers of 
excellence) in the structures of governments or 
HR agencies to accelerate changes. The adapted 
scheme of the process of using the design think-
ing methodology to solve a problem of low effi-
ciency of the system of personnel training and 
development in public authorities is offered. The 
determined iterative process is implemented 
using the following methods: matrix of knowl-
edge and awareness, problem tree, method 
“5W”, interviews, observation, “empathy map” 
and “journey map” of employees, storytelling, 
information clustering, brainstorming, discussion, 
ranking, modeling, experiment. The algorithm for 
using the design thinking methodology was dis-
cussed with personnel of the Ministry of Justice of 
Ukraine in September 2020 during webinars on 
change implementation and personnel manage-
ment. The results of 96 participants’ online sur-
vey using the Mentimeter program showed the 
support of civil servants of categories “B” and “C” 
for the introduction of the design thinking meth-
odology in public authorities despite the following 
barriers: bureaucracy, low level of motivation and 
readiness of civil servants for changes, lack of 
leaders and necessary knowledge, lack of time 
and funding. Therefore, in order to implement 
the pilot project, the Ivano-Frankivsk National 
Technical University of Oil and Gas initiates the 
creation of a design laboratory “LIDER” (Labora-
tory of Intellectual Development for Empowering 
Regions) on the basis of the Institute of Human-
ities and Public Administration.
Key words: personnel development, human-cen-
trism, design laboratory, changes implementation, 
public servants.

СЕКЦІЯ 3 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Найважливішими чинниками роз-
витку інституційної спроможності державних 
органів є їхні людські ресурси й організаційна 

культура, яка являє собою модель ключових 
цінностей, переконань, уявлень і норм, спіль-
них для персоналу. Метою розвитку організа-
ційної культури є формування середовища та 
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командного духу, сприятливих для досягнення 
цілей державного органу та покращення його 
діяльності, забезпечення прихильності персо-
налу й іміджу «хорошого роботодавця». Адже в 
результаті емпіричних досліджень закордонні 
науковці довели позитивний вплив організа-
ційної культури на показники, які свідчать про 
успіх організації, зокрема продуктивність, 
покращення якості послуг, утримання праців-
ників тощо [1]. На думку експертів компанії 
«ПрайсвотерхаусКуперс», інноваційні культура 
та поведінка, креативне мислення та лідер-
ство є важливішими, ніж зрозуміла стратегія 
та бюджет організації [2, с. 16].

На жаль, в Україні донині моніторинг та 
системні дослідження розвитку людських 
ресурсів та організаційної культури в держав-
них органах не здійснювались, але про наявні 
проблеми свідчать, зокрема, результати опи-
тувань працівників центральних і територіаль-
них органів виконавчої влади, які проводить 
Національне агентство України з питань дер-
жавної служби. Зокрема, у 2019 р. виявлено, 
що 66% респондентів із понад 1 000 опитаних 
державних службовців стикались із булінгом 
на роботі щодо себе [3]. Це негативно впли-
ває на рівень задоволення від роботи, їхню 
мотивацію, прихильність до відповідного дер-
жавного органу, «клімат» на робочому місці та, 
зрештою, на продуктивність праці. Водночас 
модернізовані служби управління персона-
лом державних органів, які здійснюють під-
готовку та реалізацію ключових національних 
реформ, найбільше часу (31%) витрачали на 
документальне оформлення вступу на дер-
жавну службу, її проходження та припинення 
та найменше (7,8%) – на здійснення аналі-
тичної й організаційної роботи з кадрового 
менеджменту [4].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми формування організаційної 
культури, сприятливої для розвитку людських 
ресурсів в органах державної влади й органах 
місцевого самоврядування, досліджували 
Н. Алюшина, Т. Василевська, Л. Воронько, 
В. Князєв, А. Ліпенцев, Т. Маматова, Н. Нижник, 
Л. Пашко, А. Рачинський, В. Толкованов, 
Н. Щербак та інші вітчизняні науковці. Вони 
розкрили сутність та види організаційної 
культури, її роль у підвищенні рівня профе-
сійної компетентності публічних службовців, 
проблеми й особливості формування органі-
заційної культури в державних органах, дослі-
дили інструменти її розвитку та запропону-
вали шляхи адаптації закордонного досвіду в 
цій сфері. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однак унаслідок пан-

демії COVID-19 зміни у сфері управління 
людськими ресурсами, які розглядались як 
стратегічні, довгострокові, стали раптовими, 
реактивними, а сформована організаційна 
культура виявилась недостатньо ефективною 
для запровадження змін та інновацій.

Метою статті є обґрунтування доцільності 
використання методології дизайн-мислення 
як ефективної людиноцентричної соціаль-
ної технології для формування організаційної 
культури, сприятливої для розвитку людських 
ресурсів у державних органах.

Виклад основного матеріалу. Орга-
нізаційна культура є унікальною для кожної 
організації складною системою, у форму-
ванні якої визначальними є такі три параме-
три: 1) відносини між співробітниками і самою 
організацією; 2) вертикальна структура ієрар-
хії, що визначає взаємини між керівництвом 
організації й іншими співробітниками; 3) уяв-
лення працівників про місію організації, цілі, 
завдання та свою власну роль у її діяльності 
[5, с. 69]. Однак у сучасній літературі немає 
єдиного підходу до визначення типів органі-
заційної культури та їх характеристики. Адже, 
крім особистісних, соціальних, національ-
них та географічних чинників, на тип органі-
заційної культури впливають ще й технічні, 
економічні, професійні та політико-правові 
чинники. Це призводить до того, що на прак-
тиці складно чітко ідентифікувати тип орга-
нізаційної культури, оскільки вона зазвичай 
поєднує елементи різних теоретичних моде-
лей: інноваційної, бюрократичної, демокра-
тичної, командної (групової), орієнтованої 
на результат, агресивної, спрямованої на 
людину (людиноцентрична), професійної 
(академічна) тощо [6].

На сучасному етапі реалізації реформ 
публічного управління в розвитку організа-
ційної культури в державних органах необ-
хідно забезпечити умови для запровадження 
змін та імплементації інновацій. Тому фор-
мування організаційної культури передбачає 
такі заходи: 1) перехід від забюрократизова-
них кадрових систем до людиноцентричних, 
заснованих на досвіді моделей; 2) поширення 
серед персоналу візії бажаного майбутнього 
та віри в нього; 3) розвиток дистрибутивного 
лідерства та запровадження концепції залу-
чення персоналу; 4) забезпечення «підтри-
муючої автономії» для фахівців, наділення 
їх повноваженнями ухвалювати рішення в 
межах визначеної політики, реґламентів і ком-
петентності; 5) створення сприятливого для 
навчання і розвитку персоналу середовища 
через формування підтримуючої політики і 
систем, відведення часу на його здійснення; 
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6) визнання важливості демонстрації керівни-
ками рольових моделей; 7) підтримка фахівців 
у подоланні викликів, надання їм часу, ресурсів 
і зворотного зв’язку; 8) використання техноло-
гій наставництва і коучингу з метою розвитку 
талантів, заохочення працівників визначати 
альтернативи і знаходити власні шляхи вирі-
шення проблем; 9) перехід від жорсткого 
контролю за використанням робочого часу до 
створення можливостей для альтернативної 
зайнятості, що зумовлює необхідність удоско-
налення інструментів управління результатив-
ністю. У реалізації цих заходів варто вдоскона-
лювати традиційні інструменти для публічного 
сектора, а також імплементувати ті, що довели 
свою ефективність у приватному секторі, 
зокрема такі, як: HR-брендинг (брендинг робо-
тодавця); гнучкі умови роботи; системи нав-
чання і розвитку персоналу, які передбачають 
можливості для розвитку талантів; програми 
добробуту працівників; нові системи вина-
город, які, на думку експертів міжнародного 
кадрового агентства «Делойт», мають бути 
персоналізованими, комплексними і гнуч-
кими, а тому орієнтуватись на індивідуальний 
внесок працівників та формуватись відповідно 
до їхніх потреб і стилю життя [7]. Необхідність 
такого підходу підтвердили результати дослі-
дження компанії «Глобофорс», які свідчать, 
що працівники, які отримують невеликі, проте 
регулярні винагороди у формі грошей, балів 
або подяк, працюють у 8 разів активніше, ніж 
ті, хто отримують компенсацію і бонуси раз на 
рік [8]. Незважаючи на це, схвалена Урядом у 
травні 2020 р. нова Концепція реформування 
системи оплати праці державних службовців 
[9] передбачає скасування таких видів виплат, 
як місячна премія і надбавка за ранг. На нашу 
думку, такий підхід може знизити ризик злов-
живань, однак не сприятиме запровадженню 
системи управління результативністю на 
постійній основі.

Отже, проблеми розвитку людських ресур-
сів та організаційної культури в державних 
органах є складними, слабо структурованими, 
а їх вирішення не забезпечено релевант-
ними даними для публічного сектора. Для 
вирішення таких проблем у структурах уря-
дів або HR-агентств США, Великої Британії, 
Канади, Фінляндії, Швейцарії, Сінгапуру, 
Австралії, Китаю, Данії та інших країн створено 
дизайн-лабораторії (центри досконалості), у 
яких на основі поєднання досвіду науковців, 
експертів та публічних службовців забезпе-
чується пришвидшення змін, орієнтованих на 
підвищення продуктивності робочої сили, роз-
виток організаційного лідерства, нарощення 
потенціалу, створення інноваційної та відпові-

дальної публічної служби на основі проєктного 
підходу та методології дизайн-мислення. 

Дизайн-мислення – це комплексний підхід, 
який забезпечує створення нового концепту 
продукту чи послуги шляхом визначення й ана-
лізу прихованих і незадоволених потреб спо-
живачів, генерування і розвитку креативних 
ідей, їх візуалізації та тестування для подаль-
шого впровадження якісних змін. 

Нині важливим індикатором ефективності 
функціонування державних органів є не тільки 
надання якісних адміністративних послуг, 
а й розвиток власного персоналу, повер-
нення сенсу в його роботу. Тому ми пропо-
нуємо почати запроваджувати методологію 
дизайн-мислення в державних органах саме 
з розвитку їхньої організаційної культури на 
основі таких принципів, як:

– людиноцентризм, коли відправною точ-
кою є визначення потреб і мотивів працівни-
ків, а не встановлення їм планових показників 
(необхідно з’ясувати, що вони роблять і чого 
не роблять, що говорять і чого не говорять, що 
було зроблено і що не спрацювало); 

– інкременталізм у вирішенні складних 
проблем, який сприяє поступовому запрова-
дженню змін та інновацій (наприклад, удоско-
налення системи мотивації персоналу, підхо-
дів до його оцінювання, навчання і розвитку 
тощо замість спроби модернізувати систему 
організаційної культури шляхом запрова-
дження однієї складної довгострокової зміни);

– формування проєктних команд експертів 
із різних сфер – гуманітарної, соціальної, еко-
номічної, юридичної, інформатики тощо (опти-
мальна кількість – 6–9 осіб), яким притаманні 
такі якості, як емпатія, інтегративне мислення, 
аналітичні здібності, оптимізм, здатність екс-
периментувати та взаємодіяти, розвинута 
інтуїція, а також раціональність;

– ітеративність дизайн-процесів, чітке роз-
межування стадій визначення проблеми та її 
вирішення;

– орієнтація на пошук нових альтернатив-
них рішень, принципово відмінних від тих, які 
не забезпечили вирішення наявних проблем 
(на ранніх стадіях їхня кількість є важливішою 
за якість);

– послідовне застосування дивергентного 
та конвергентного мислення;

– використання холістичного й експери-
ментального підходів із метою врахування 
впливу зовнішніх і внутрішніх чинників та зни-
ження ризиків уже на ранніх стадіях (важливою 
умовою реалізації цих підходів є толерування 
«швидких невдач» на ранніх етапах);

– орієнтація на досягнення SMART-цілей, 
оцінювання їх реалізації з урахуванням зворот-
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ного зв’язку від цільової аудиторії (у даному 
разі – персоналу державного органу); 

– створення спеціального середовища 
для зручної роботи мультидисциплінарної 
команди, її оснащення необхідними засобами; 

– чітке дотримання часових обмежень, 
визначених для кожного етапу дизайн-про-
цесу (особливо це важливо для збору інфор-
мації);

– розроблення максимально спрощених, 
але водночас змістовних прототипів (від ескі-
зів та макетів до комп’ютерних програм) для 
швидкого тестування нових ідей та рішень. 

Зазначені принципи свідчать, що методо-
логія дизайн-мислення є широкою і гнучкою 
концепцією, інтегрує три основні складові 
частини: 1) спосіб мислення, який ґрунту-

ється на людиноцентричному підході, поєд-
нує дивергентне і конвергентне мислення; 
2) реґламентований ітераційний процес 
вирішення проблеми через розроблення та 
тестування інноваційного рішення (рис. 1); 
3) поєднання набору методів із різних дисци-
плін (менеджмент, маркетинг, соціологія, еко-
номіка, право, інформатика, психологія тощо).

На рис. 1 відображено схему процесу вико-
ристання методології дизайн-мислення, яка у 
вирішенні проблеми низької ефективності сис-
теми навчання і розвитку персоналу (як важли-
вої складової частини організаційної культури 
державного органу) передбачає виконання 
таких процедур.

На першому етапі необхідно з’ясувати, у 
чому полягає проблема, яка цільова аудито-

Рис. 1. Процес використання методології дизайн-мислення
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рія (у розрізі категорій посад, досвіду роботи 
на державній службі, вікових категорій персо-
налу, структурних підрозділів чи функціоналу 
тощо), що необхідно для підвищення ефектив-
ності системи навчання і розвитку. Для вирі-
шення цих завдань доцільно використати такі 
методи:

1) матрицю відомого й усвідомленого сто-
совно визначеної проблеми, яка складається 
із чотирьох частин: усвідомлені знання; неусві-
домлені знання, які чомусь не використову-
ються; усвідомленні незнання з певних питань; 
неусвідомлені незнання – так звані «білі 
плями». Остання складова частина – це те, де 
починається дизайн-мислення [10, с. 15]; 

2) дерево проблем, яке дозволяє проана-
лізувати основні причинно-наслідкові зв’язки 
ситуації; 

3) метод “5W” (Who? What? When? Where? 
and Why?) дозволяє заглибитись у проблему за 
допомогою відповідей на запитання: Хто має 
проблему? У чому суть проблеми? Коли вини-
кла проблема? Де виникла проблема? Чому 
конкретна ситуація є проблемною? [10, с. 14]. 
Число 5 є умовним, запитань може бути значно 
більше. 

На другому етапі проводиться збір інфор-
мації з використанням таких методів:

4) інтерв’ювання працівників з питань 
їхнього навчання і розвитку;

5) обстеження створених умов, середо-
вища, вивчення організаційних реґламентів та 
інших документів;

6) складання «карти емпатії» працівни-
ків, яка допомагає проаналізувати, що вони 
думають і відчувають, бачать, чують, гово-
рять і роблять, якими є їхні страхи, проблеми 
та цінності;

7) складання «карти подорожі» працівни-
ків стосовно їхнього навчання і розвитку, від 
виявлення потреб у навчанні до моменту впро-
вадження набутих знань і вмінь у професійну 
діяльність.

На третьому етапі здійснюється уточнення 
проблеми на основі одержаної інформації, для 
систематизації якої використовуються такі 
методи:

8) сторітеллінг;
9) кластеризація інформації з розмежуван-

ням релевантних і нерелевантних даних;
10) дискусія.
На четвертому етапі генерація ідей про-

водиться за принципом «кількість важли-
віша за якість». Основними методами цього 
етапу є такі:

11) мозковий штурм;
12) ранжування ідей за обраними критері-

ями.

На п’ятому етапі здійснюється візуаліза-
ція ідей шляхом розроблення максимально 
спрощених прототипів із використанням таких 
методів, як:

13) тривимірне моделювання;
14) рольова гра;
15) сторіборд (представлення сценарію у 

вигляді послідовних кадрів). 
На шостому етапі відбувається тестування 

прототипів у послідовності, визначеній від-
повідно до їх ранжування з використанням 
методу:

16) експеримент.
Процес дизайн-мислення дуже рідко буває 

лінійним, адже можуть скластися ситуації, 
коли на етапі прототипування чи тестування 
з’ясовується, що не всі потреби працівників 
було ідентифіковано, або, наприклад, про-
блема, яку необхідно вирішувати насамперед, 
насправді полягає в низькій мотивації персо-
налу або неправильному визначенні освітніх 
потреб на підставі суб’єктивних оцінок резуль-
татів службової діяльності тощо.

Запропонований алгоритм використання 
методології дизайн-мислення у вирішенні 
проблеми низької ефективності системи нав-
чання і розвитку персоналу державного органу 
було обговорено із працівниками Міністерства 
юстиції України під час проведення вебінарів 
із питань запровадження змін та управління 
персоналом (3–4 та 14–15 вересня 2020 р.). 
Після завершення навчання слухачам було 
запропоновано висловитись щодо доцільності 
запровадження методології дизайн-мислення 
для запровадження змін із використанням 
онлайн-опитувальника Mentimeter. 

В опитуванні взяли участь 96 осіб (державні 
службовці, посади яких віднесено до категорій 
«Б» та «В»), з яких 79 осіб (82,3%) зазначили, 
що дизайн-мислення доцільно використову-
вати в органах влади, 17 осіб (17,7%) вага-
лись та не змогли дати однозначної відповіді 
(адже дистанційний формат дозволяє лише 
ознайомитись із методологією та, на жаль, 
не сприяє опануванню її), але жоден із рес-
пондентів не дав негативної відповіді. Серед 
основних бар’єрів запровадження методо-
логії дизайн-мислення в державних органах 
респонденти відзначили такі, як бюрокра-
тія, низький рівень мотивації та готовності 
державних службовців до змін, відсутність 
лідерів та необхідних знань, брак часу, недо-
статність фінансування. Тому з метою реалі-
зації пілотного україно-литовський проєкту 
«Розвиток компетентності працівників литов-
ського та українського публічних секторів 
із використанням методології дизайн-мис-
лення» Івано-Франківський національний тех-
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нічних університет нафти і газу ініціює ство-
рення дизайн-лабораторії “LIDER” (Laboratory 
of Intellectual Development for Empowering 
Regions – Лабораторія інтелектуального роз-
витку для посилення спроможності регіонів) 
на базі Інституту гуманітарної підготовки та 
державного управління. 

Висновки. На сучасному етапі реалізації 
системних реформ публічного управління у 
формуванні організаційної культури, спри-
ятливої для розвитку людських ресурсів e 
державних органах, необхідно використову-
вати інструменти, які довели свою ефектив-
ність у закордонній практиці, – HR-брендинг, 
системи навчання і розвитку персоналу 
(зокрема, розвитку талантів), гнучкі умови 
роботи, програми добробуту працівників, 
гнучкі системи винагород тощо. Передовий 
іноземний досвід та результати опитування 
державних службовців Міністерства юсти-
ції України свідчать, що в ухваленні рішення 
щодо адаптації цих інструментів доцільно 
використовувати методологію дизайн-мис-
лення, яка є ефективною людиноцентрич-
ною соціальною технологією, орієнтованою 
на впровадження якісних змін шляхом під-
готовки та тестування інноваційних рішень 
на підставі комплексного вивчення потреб 
цільової аудиторії, а також формування 
готовності їх утілювати.
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