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МОЛОДЬ ДОПОМАГАЄ РОЗУМІТИ 
ТА ВІДЧУВАТИ ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ

Володимир Павлович, розкажіть про свій 
трудовий шлях?

1973 року закінчив історичний факультет 
Київського державного університету імені Тара-
са Шевченка. Здобув спеціальність історика, 
викладача історії та суспільствознавства. Саме 
з того часу і розпочався мій науковий шлях.

З 1996 року працював на посаді першого за-
ступника Міністра у справах національностей та 
міграції, згодом – першого заступника Голови 
Держкомітету України у справах національнос-
тей та міграції.

У Національній академії державного управлін-
ня при Президентові України працюю з 2000 ро-
ку. Спочатку працював на посаді професора 
кафедри соціально-гуманітарної політики. З 2002 ро-
ку я – декан факультету вищих кадрів та завіду-
вач кафедри соціально-гуманітарної політики. 

Чим відрізняється навчання в Національ-
ній академії державного управління при 
Президентові України від вищого навчаль-
ного закладу?

Національна академія державного управління 
при Президентові України є головним вищим 
навчальним закладом у системі підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації держав-
них службовців і посадових осіб місцевого само-
врядування, має IV рівень акредитації. В Академії, 
її Інституті підвищення кваліфікації керівних кад-
рів у Києві та регіональних інститутах державно-
го управління у Дніпропетровську, Львові, Одесі 
й Харкові здійснюється навчання керівного персона-
лу вищої та середньої ланок державного управління.

В освітній і науковій галузях "державне управ-
ління" Академією розроблені й пропонуються су-
часні програми за різними формами підготовки 
магістрів, кандидатів, докторів наук з державного 
управління, підвищення кваліфікації державних 
службовців, посадових осіб місцевого самовря-
дування, їх резерву, інших управлінських кадрів. 

Розкажіть детальніше про факультет, де-
каном якого Ви є?

Факультет вищих керівних кадрів було ство-
рено в Академії згідно з Указом Президента Ук-
раїни для підготовки державних службовців і по-
садових осіб місцевого самоврядування, які 
обіймають посади першої–третьої категорій, та 
керівників державних підприємств, установ і ор-
ганізацій першої–другої номенклатурних груп.

Доктор історичних наук, професор, фахівець у галузі полі-
тичної історії, етнополітики, соціального і гуманітарного роз-
витку суспільства та української діаспори Володимир Павло-
вич Трощинський нині очолює факультет вищих керівних 
кадрів Національної академії державного управління при 
Президентові України. Державний службовець 2-го рангу, 
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 
нагороджений орденом "За заслуги" III ст., лауреат премії 
НАН України ім. М. Грушевського. Автор, співавтор близько 
150 наукових праць.

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
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Навчання слухачів здійснюється за магіс-
терською програмою, державним замовленням, 
за напрямом "державне управління", спеціаль-
ністю "управління суспільним розвитком":
�  управління на загальнодержавному рівні;
�  управління на регіональному і місцевому рів-

нях;
�  управління підприємством, установою, ор-

ганізацією.
З 2004 навчального року навчання на факуль-

теті здійснюється лише за заочною та заочно-
дистанційною формами. На кожну із цих форм 
навчання приймаються слухачі віком до 50 років 
за результатами співбесіди і тестування, за ре-
комендацією органів, установ, організацій та за 
погодженням із Секретаріатом Кабінету Мініст-
рів України та Секретаріатом Президента України .

Навчальний процес відрізняється і за зміс-
том, і за структурою. Програма модулів (нав-
чальної дисципліни) побудована таким чином, 
аби дати слухачеві не тільки теоретичні знання 
з державного управління. 

Факультет вищих керівних кадрів, який перед-
бачає підготовку керівників вищих органів вла-
ди, здатних одночасно виконувати аналітичні, 
прогностичні та експертні функції, забезпечува-
ти пріоритетні напрями інноваційної діяльності 
держави, навчає за спеціальністю "управління 
суспільним розвитком". Після завершення нав-
чання слухачі отримують кваліфікацію магістра 
суспільного розвитку. 

До нас приходять навчатись слухачі, які вже 
здобули першу освіту. Відповідно до навчально-
го плану підготовки магістрів управління сус-
пільним розвитком слухачі вивчали 19 норма-
тивних дисциплін: теоретичні та організаційні 
засади державного управління; верховенство 
права; європейська інтеграція; суспільно-полі-
тичні реформи та ін.

Відомо, що Ви є автором багатьох видань 
та співавтором посібника "Гуманітарна полі-
тика". Охарактеризуйте, будь-ласка, проб-
леми державної гуманітарної політики?

Я є автором багатьох наукових праць. Працю-
ючи над розробкою посібника "Гуманітарна полі-
тика", ми присвятили спеціальну увагу насампе-
ред з’ясуванню державотворчого потенціалу 

української національної ідеї, гуманітарної полі-
тики щодо розвитку суспільної свідомості, куль-
тури, освіти, науки, релігії та церкви, охорони 
здоров’я, туризму, фізичної культури і спорту, гу-
маністичних засад етнонаціональної політики дер-
жави, кардинальних проблем державної інформа-
ційної політики в Україні. У ньому розкриваються 
проблеми, які суспільство має вирішувати. 

Які шляхи подолання цих проблем?

Ми маємо багато різних суперечностей і проб-
лем, які потрібно вирішувати. Наприклад, сьо-
годні Президент України ставить питання вирі-
шення проблем утворення єдиного гуманітарного 
простору в Україні. На мою думку, необхідно 
розробити та реалізувати державні програми 
гуманітарної інтеграції суспільства, які могли
б поєднати Україну в широкому розумінні. На-
ступним кроком має стати пошук спільних ду-
ховних цінностей, соціального походження, кон-
фесійної приналежності. 

Якими рисами має володіти державний 
службовець?

Роль державного службовця – сприяти вирі-
шенню питань, що стоять перед суспільством. 
Я  можу сказати тільки про зразкову модель ком-
петентності державного службовця, який має 
виступати за реалізацію управлінських рішень, 
вирішувати основні суспільні проблеми, які сьо-
годні існують в Україні. Це питання і соціальної, 
і мовної, і політичної сфери. В умовах швидких 
змін зовнішнього та внутрішнього середовища 
державний службовець повинен працювати 
ефективно та результативно. 

Володимир Павлович, скажіть, будь-лас-
ка, яким є кредо Вашого життя?

Не просте запитання. Кредо – це визначення 
свого підходу до життя. Іти по життю чесно, завж-
ди відповідально працювати в галузі державного 
управління. Працювати з молодими людьми, на-
віть якщо вони не досить досвідчені, проте дають 
можливість корегувати свої дії. Починаєш розумі-
ти та відчувати пульс життя, сучасні тенденції – 
те, на що потрібно орієнтуватися завтра.

КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

Матеріал підготовлено  А. Бондаренко
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ВИСТУП НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ 

РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕМІНАРІ "ДЕРЖАВНА СЛУЖБА
ТА АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА" *

Київ, 30.11.2006–01.12.2006

Дякую за можливість висловитись, я буду мак-
симально лаконічним. 

Насамперед торкнуся питання нерозмежова-
ності адміністративних і політичних посад у сис-
темі державної служби. Закон сьогодні абсолют-
но не захищає державних службовців від 
втягнення їх до політичної діяльності та від при-
мусу виконувати незаконні накази, не дає ста-
більності при зміні політичного керівництва. 

Яскравий приклад – звільнення понад 9 тис. 
державних службовців у перші чотири місяці 
2005 року. Це спроба політиків використовувати 
адміністративний ресурс та владні інституції 
з  метою вирішення своїх партійно-політичних 
інтересів, а не політичних завдань держави, що не 
дозволяє сформувати якісну професійну дер-
жавну службу. Іще один приклад – звільнення 
минулого року одних людей, а згодом звільнен-
ня вже цього року інших людей. Доки проводи-
тиметься така перетасовка, говорити про 
якість не можна. Ми з вами добре розуміємо, 
що 5–7 років – це необхідний термін для того, 
щоб людина стала якісним чиновником. Ста-
більно пропрацювати такий термін у нашій сис-
темі влади, де немає поділу посад, важко. Вста-
новлювати в нашій системі цей термін, доки 
немає поділу посад, неможливо.

Наступне – це недосконала система оплати 
праці державних службовців. По-перше, оплата 
праці "відірвана" від результатів роботи, ніяким 
чином з нею не пов’язана, оскільки результати 
не можуть фіксуватися у такій непрозорій сис-
темі, яка сьогодні в нас існує. Відсутні справжні 
критерії. По-друге, базова частка або те, що на-
зивається часткою посадового окладу. Ми гово-
римо про те, що вона має бути не менше 80 % 
посадового окладу. До речі, ми це прописали, 
коли взяли зобов’язання по ПСП 2, однак на сьо-
годні вона складає 60 %. У результаті ми маємо 
показник, коли розрив заробітної плати вищих 
керівників та головних спеціалістів органів вла-
ди складає до 20-ти разів (європейський показ-
ник – шість–сім разів).

Усе це призводить до плинності кадрів. Пере-
буваючи у закордонних відрядженнях, я ставлю 
просте запитання державним службовцям: "Яка 
у вас плинність кадрів?" Приблизно з півгодини 
вони шукають відповідь на поставлене запитання, 
взагалі не розуміючи, що саме я хочу від них почу-
ти. А потім, через півгодини, ми знаходимо від-
повідь, що плинність кадрів – це питома вага тих, 
хто звільнився, і тих, хто залишився. У них люди не 

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

Т. МОТРЕНКО,
доктор філософських наук, професор,

Начальник Головного Управління 
державної служби України

* Семінар організовано Головним управлінням державної служби України спільно з Національною академією державного управління при 
Президентові України та Міністерством закордонних справ Франції
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звільняються. Ідуть тільки по смерті або за певних 
причин. А конкурс, залежно від посади, складає від 
сотень до десятків тисяч чоловік на одне місце.

Далі, недосконала система професійного 
навчання та підвищення кваліфікації. Заснована 
на підготовці університетського типу, яка дозво-
ляє слухачам оволодіти глибокими теоретични-
ми знаннями, недостатньо враховуючи при цьо-
му необхідність вироблення практичних навичок 
у роботі, вивчення мов. За роки існування систе-
ми підготовлено понад 11 тис. магістрів держав-
ного управління, що становить 4 % кількості дер-
жавних службовців. По суті, ці люди отримали 
ще одну вищу освіту. Чи отримали вони разом 
з вищою освітою навички, необхідні їм для ефек-
тивної перспективної роботи? Не отримали. 
Я говорю це як людина, яка протягом останніх 
десятків років працює на державній службі і не-
одноразово бачила магістрів. Чому? А тому, що 
легше прореферувати декілька підручників, наб-
рати та знайти в Інтернеті філософію державно-
го управління і прямо звідти студентам дати весь 
текст. Ви що думаєте, що викладачі не роблять 
так, як студенти? Вони з іншого тіста? Вони такі 
самі. Ми говоримо про підвищення кваліфікації. 
Підвищують кваліфікацію щорічно близько 50 тис. 
осіб. Це приблизно 70 % заявленої потреби. 
А якість підвищення кваліфікації? Хіба ми не  
бачимо, якою є проблема у підвищенні квалі-
фікації? Що є люди, які після підвищення кваліфі-
кації приїжджають на місця і не мають тих нових 
навичок, якими б могли на місцях поділитись. 
Вони не мають оновленої інформації. Добре, 
якщо були зустрічі з міністрами, з першими за-
ступниками міністрів, з народними депутатами. 
Але чим це тоді відрізняється від університету 
марксизму-ленінізму? У чому була перевага уні-
верситету марксизму-ленінізму? У тому, що пра-
цівники, керівники мали можливість зустрітися 
з вищим керівництвом, яке їм "із вуст у вуста" пе-
редавало найсвіжішу інформацію, не "обсмокта-
ну" редакторами газети "Правда", "Известия" та 
ін. Ми вже стільки років відтворюємо цей стерео-
тип. Добре, що не дали зруйнувати хоча б це. 
Я не можу сказати, що нічого не зроблено для 
підвищення цієї складової. Але мене, як керівни-
ка державної служби країни, цікавить результат. 
Не розмови про результат, не кількість проведе-
них занять, не людино-години, мене цікавить ре-
зультат, якість. А побачити її складно.

Українська адміністративна культура засно-
вана на централізації, непрозорості, на відсут-
ності чітких і зрозумілих суспільству регламентів 

роботи адміністративних структур і чиновницт-
ва, внаслідок чого збільшується розрив між вла-
дою та народом. Відбувається те, що називаєть-
ся відчуженням влади від основного носія. 
Правильно напівжартома сказав один народний 
депутат: "Народ – це джерело влади". Влада ви-
ходить від народу і ніколи до нього не повер-
тається, як вода не повертається до джерела. 
Так от, для того, щоб цього не сталось, ми має-
мо змінити ситуацію. Бюрократія та бюрократи 
не повинні сприйматись, як люди, що присвою-
ють державу, і розглядають громадян як обслу-
говуючий персонал цієї держави.

Що в цьому напрямі ми робимо у себе в країні, 
і що саме робить з цього приводу безпосеред-
ньо Головне управління державної служби Ук-
раїни. Перше і головне – підготовлено нову ре-
дакцію Закону України "Про державну службу". 
Два з половиною роки тому (у лютому наступно-
го року буде три) відбувся старт розробки цього 
закону. Хто тільки ним не займався. І чим біль-
ше людей ним займалось, тим краще він ста-
вав. Ми дали можливість висловитись усім: 
близько 12,5 тис. представників груп інтересів 
уперше публічно обговорювали свій закон; вне-
сено понад 3 тис. пропозицій; проведено де-
кілька турів обговорень та погоджень з мініс-
терствами. Нині проект закону знаходиться 
в Кабінеті Міністрів України. Він пройшов три об-
говорення на засіданні Кабінету Міністрів Украї-
ни, створена спеціальна робоча група на чолі 
з Віце-прем’єр-міністром України Д. Табачни-
ком. На сьогоднішній день поставлено завдання 
Прем’єр-міністром України, що закон має бути 
внесений до Верховної Ради України на вико-
нання шостої статті Універсалу національної єд-
ності. Але я і сьогодні чую розмови деяких де-
мократів, такого характеру: "Його треба дещо 
доопрацювати, бо в такому вигляді він не прой-
де". Я задаю просте запитання таким людям: 
"В якому такому вигляді?.. Ну, це ж спеціально 
треба сідати читати!" Легенда про те, що в тако-
му вигляді він не пройде, рівнозначна легенді, 
що Україна у такому вигляді в Європу не попаде. 
Так вона ніколи і не попаде, якщо ми в кожній ок-
ремій сфері державного управління і взагалі 
функціонування державності як такої не будемо 
робити ті речі, які наближатимуть нас до цієї ме-
ти. Зокрема я вже говорив, що нам необхідно 
вивчати мови ЄС. 

Я переконаний, що законопроект треба вно-
сити. У нього непроста доля, і ми це знаємо. 
Сьогодні система є справді демократичною, тим 

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ
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паче вона пов’язана з певною коабітацією, ко-
ли Президент України, Верховна Рада України 
і  Прем’єр-міністр України представляють різні 
політичні сили або ідеології. Можливо, що закон 
буде прийнято Верховною Радою та спрямовано 
Президенту, а той накладе вето. Можливо після 
цього почнеться пошук компромісів. Це нормаль-
ний шлях. Ним треба йти, його не треба боятись. 
Пам’ятаю той час, коли я відповідав за співпрацю 
Кабінету Міністрів України з Верховною Радою 
України. Пам’ятаю, бо п’ять років працював у ложі 
Уряду. Тоді мені телефонували високі посадові 
люди і казали: "Зараз буде голосування по вето 
Президента: буде триста – пиши заяву". Такою 
була ситуація, це правда. Сьогодні її немає, вона 
інша. То та краща, чи ця? З моєї точки зору, кра-
ща нинішня, тому що ніхто нікому нічого не може 
нав’язати. Немає одного святого, одного ораку-
ла, який прийде та всіх нас виведе.

Наступне. Один із шляхів "опрозорення" про-
цедур надання послуг є їх стандартизація: ство-
рення стандартів чи хоча б закріплення існую-
чих. Є прекрасна система, яка працює в усьому 
світі. Це система управління якістю відповід-
но до міжнародного стандарту ISO 9001-2000, 
це взагалі система управління якістю, яка осно-
вана на ідеології ТОТАЛ КВОЛІТІ МЕНЕДЖМЕНТ. 
Ми таку систему на собі випробували. Після цьо-
го за ініціативою Головдержслужби України 
у травні цього року урядом було прийнято Прог-
раму запровадження системи управління якістю 
в органах виконавчої влади, реалізацію якої роз-
почато з широкої навчально-роз’яснювальної 
роботи – семінарів у регіонах та Всеукраїнської 
наради з цього питання за участю Міністра Кабі-
нету Міністрів України. Завершити створення 
системи управління якістю в органах виконавчої 
влади планується 2008 року. Люди, які прихо-
дять до будь-якого органу влади, мають знати, 
за якими процедурами в ньому працює ме-
ханізм: хто кому передає папери; у кого на столі 
буде цей документ; і що той, у кого на столі буде 
цей документ, робитиме з ним? Ми переконані, 
що це – хороший проєвропейський шлях.

Наступний крок. Основним інструментом щодо 
впорядкування структур апаратів органів влади 
є їх функціональне обстеження. Те, що на заході 
є абсолютною нормою, – постійний перманент-
ний процес функціонального обстеження, яке 
самі собі роблять органи влади для порівняння 
функцій, структури, завдань, аби виключити будь-
які дублювання, паралелізм у своїй роботі – у нас 
сьогодні є величезною проблемою. І тим не менш, 

з нашої ініціативи сьогодні це питання вирішено: 
ідеологічно і нормативно. Рішенням уряду за-
тверджено Координаційну раду і до 1 березня 
2007 року ми маємо обстежити всі міністерства.

Групи аналізу політики – це ще одна ініціатива 
Головного управління державної служби Украї-
ни. Вони, створені цього року, працювали у вось-
ми міністерствах, Секретаріаті Президента Ук-
раїни, Секретаріаті Кабінету Міністрів України. 
Написано білі та зелені книги, створено проек-
ти, які стали вже сьогодні основою для того, щоб 
вони почали працювати у Твіннінгу. Twinning, 
SIGMA і TAIEX – це нові європейські інструменти 
для України, які стали доступними нам цього ро-
ку за ініціативи Головного управління державної 
служби України. Під них виділяються серйозні 
кошти. Але питання не у цьому. Головний зміст 
цієї роботи – безпосереднє внесення змін в он-
лайновому режимі до українського законодавст-
ва і розробка нової нормативної бази функціо-
нування органів державної влади з метою 
приведення її до європейських стандартів і на-
буття професійних навичок державними служ-
бовцями України. 

SIGMA нас оцінила цього року за шістьома базо-
вими показниками. Це була велика робота. Ми 
вдячні і Світовому банку, і Великій Британії,  Швеції, 
і Європейському Союзу за те, що підтримали нас 
і знайшли на це кошти. Знаємо, що в бюджеті Єв-
ропейської комісії на наступний рік такі кошти 
мають бути передбачені для України спеціально. 
Ми матимемо можливість доступу до цього інс-
трументу. Але для нас є важливим не стільки об-
стеження, скільки імплементація результатів 
цього обстеження. І ось тут з’являється ще одна 
серйозна проблема, оскільки є експерти, які ка-
жуть, що ми не є європейцями в усіх цих сферах, 
а вони є. А наші експерти кажуть: "А що вони там 
понаписували? Що, ми маємо це виконувати?" 
У  мене досить специфічне ставлення до вступу 
до Європейського Союзу. Я не переконаний, що 
маємо весь час стояти на порозі й стукати у двері 
та, як "бідні родичі", проситись у Європейський 
Союз. Я думаю, що ми маємо стежити за їхніми 
стандартами, намагатися досягти їх, досягти 
стандартів їхнього життя, а потім, як рівні партне-
ри, сісти і поговорити. Чи нам взагалі потрібен 
Європейський Союз, чи ми можемо залишитися 
поряд з  ним, як, наприклад, Норвегія, і це буде 
набагато цікавішим і для нас, і для нього? Така 
унікальна нейтральна позиція. Все може бути. 
Мені здається, що це більш горда позиція і вона, 
по суті, більш правильна, ніж вимолювати якесь 
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прощення чи поблажку. Я не люблю поблажок, 
і нікому не люблю їх давати. Їх треба заробляти.

І насамкінець – над чим сьогодні працює Го-
ловдержслужба України.
➢  Імплементація нового закону. МИ ПЕРЕКО-

НАНІ, що Закон буде прийнятий, і необхідно 
понад двадцять п’ять актів, щоб він запрацю-
вав. Цього року ми були у Франції і бачили, як 
імплементується знаменитий "Льольф". Не 
так, як у нас, коли через п’ять років запитують: 
чого закон не працює? А як він може працюва-
ти, коли його на колеса не поставили і бензину 
не налили? І водія немає, якого навчили їзди-
ти. Це шанс, але його потрібно розгортати 
в механізм. І ці механізми, ця імплементація – 
це ціла процедура, вона є надзвичайно склад-
ною і треба вчитись. 

➢  Зміни до Програми розвитку державної служ-
би на 2005–2010 роки, оскільки ця програма 
після прийняття закону стане головним ме-
ханізмом імплементації.

➢  Профілі компетенції для державних службов-
ців, які тісно пов’язані з реформуванням оп-
лати праці державних службовців. Ми маємо 
низку проектів з цього приводу. Доки у нас не 
буде профілів компетенції, ні про яке описан-
ня посади, ні про яку відповідальність, ні про 
яку оцінку говорити неможливо.

➢  Реформування професійного навчання дер-
жавних службовців. Я радий з того, що сьогод ні 
ми почуті в Національній академії державного 
управління при Президентові України, що вона 
стала критичною до своєї власної роботи. Ду-
же добре, що ми маємо сьогодні "дорожню 
карту", таке керівництво академії і саму пози-
цію цього колективу, до якого я завжди мав 
величезну повагу. Я не люблю самовдоволе-
них людей, таких, які вважають, що все вже 
зроблено і що вже можна відпочивати. Я за 
освітою філософ. Особливість філософії поля-
гає не в тому, щоб давати пояснення існуючої 

дійсності. Головне завдання філософії та фі-
лософів – задавати незручні запитання в мо-
мент, коли суспільство вже впевнено, що воно 
усе вирішило. Головне завдання філософії – 
підігрівати ситуацію, звертати увагу на не-
доліки. Тому я переконаний, що наше завдан-
ня сьогодні, у цій ситуації – задавати питання 
самим собі: яким буде завтра і чи достатньо 
зроблено сьогодні для тих, кому вони служать?

➢   І, звичайно, подальше поглиблення міжна-
родної співпраці. Ми маємо сьогодні непога-
ну співпрацю. Мені навіть не вистачає людей. 
Так само, як раніше кожен інспектор ЦК вів 
одну область, так у мене спеціаліст має вести 
одну країну, а це зовсім неможливо при цьо-
му обсязі, який нині є. У нас на цей час кожен 
спеціаліст веде по вісім країн.

➢  Вищий корпус державних службовців. Не тре-
ба боятись слова "Еліта", вона насправді є. 
Еліта не за народженням. Це еліта, яка набута 
повсякденною працею, життям. Щоб суспільс т-
во цим людям допомагало, аби суспільство їх 
любило, аби народ, населення розуміло, що 
це їх часточка, а не нависаюча над ними струк-
тура, яка подавляла би їх бажання. 

Це пріоритети, які є основою діяльності Голов-
ного управління державної служби України. Для 
нас, для мене особисто це є політикою не тільки 
державної служби, не тільки Головдержслужби 
України, а є політикою нашої країни. Я вдячний 
нашому керівництву за таке розуміння. І хочу 
сказати, що наша співпраця з Французькою Рес-
публікою відбулась. Це мене радує, оскільки на-
справді це приклад співпраці старого члена Єв-
ропейської Союзу і молодої східноєвропейської 
демократії.

Дякую за увагу!



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №4/200610

ПОСАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
У ФРАНЦУЗЬКИХ МІНІСТЕРСТВАХ1

Частина перша: навіщо існує посада гене-
рального секретаря у французьких мініс-
терствах?

Необхідність існування посади генеральних 
секретарів, високопосадових службовців, які не 
несуть політичної відповідальності, викликана 
потребою надання допомоги міністрам у вико-
нанні ними функції керівника департаменту 
в міністерстві.

Міністр виконує дві функції:
◉  як член уряду він формує і проводить політику;
◉  у той же час він є керівником департаментів 

у міністерстві, які забезпечують впроваджен-
ня цієї політики, та керує різноманітними по-
точними процедурами.

Для виконання другої функції міністр викорис-
товує допомогу вищих державних службовців, 
які не несуть політичної відповідальності:
■  постійно – директорів центральних органів 

державної влади та управління;
■  в окремі періоди історії і сьогодні – генераль-

них секретарів.

Посада генерального секретаря періодично 
з’являлась тоді, коли необхідно було координу-
вати зусилля органів державної влади та здійс-
нювати управління різноманітної спрямованості 
для досягнення спільної мети.

Історія свідчить, що посада генерального 
секретаря завжди була пов’язана, принаймні
у Франції, з необхідністю організувати та скоор-
динувати діяльність органів державної влади та 
управління в особливих умовах:
➢  уперше міністерські генеральні секретарі 

з’явились у Франції 1793 року в розпал рево-
люції з метою координації військових зусиль 
та боротьби проти внутрішніх ворогів. Не див-
но, що першими двома такими міністерства-
ми стали військове міністерство та міністерст-
во юстиції. Після падіння Наполеона інститут 
генеральних секретарів час від часу зникав 
на користь заступників міністрів, які розділя-
ли політичну відповідальність уряду перед 
парламентом;

➢  інститут генеральних секретарів почав діяти 
під час першої світової війни (1914–1918 ро-
ки) з метою щоденної координації військо-
вих зусиль органів державної влади й управ-
ління;

Д. ЛЯЖУМАР,
генеральний фінансовий інспектор Міністерства економіки, 

фінансів та промисловості Французької Республіки

1  Виступ Даніель Ляжумар на семінарі "Європейський досвід для України: функціонування державної служби Французької Республіки" 
24 листопада 2006 ро ку в Національній академії державного управління при Президентові України.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
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➢  після визволення у 1944 році уряд знову за-
діяв 15 генеральних секретарів з метою від-
новлення діяльності органів державної влади 
та управління;

➢   у часи президентства генерала де Голля 
було створено багато посад генеральних сек-
ретарів: у зв’язку із заворушеннями у війсь-
ковому міністерстві, викликаними деколоні-
зацією 1961 року, а також з метою підтримки 
амбіційних проектів економічного розвитку 
та створенням у 1963 році посади генераль-
ного секретаря з питань енергетики;

➢  після суттєвого послаблення, іншими слова-
ми майже цілковитого зникнення, пов’язаного 
зі зростанням ролі міністерських кабінетів 
(тобто патронатних служб) у питанні адмі-
ністративного управління міністерствами, по-
сада генерального секретаря зазнала нового 
відродження в рамках розпочатих 2001 року 
адміністративної та бюджетної реформ.

Генеральні секретарі відіграють суттєву роль 
у процесі модернізації державного устрою, 
зокрема в проведенні розпочатих 2001 року 
адміністративної та бюджетної реформ.

Причина цього відродження криється в про-
валі: 1999 року Міністерство економіки, фінансів 
та індустрії вирішило об’єднати два управління, 
в обов’язки яких входили розрахунок і стягнен-
ня податків. Ця ідея зазнала поразки після ши-
рокої хвилі страйків його співробітників. Мініс-
терство вирішило втілити реформу іншим 
шляхом: постановою від 23 травня 2000 року 
було створено посаду генерального секретаря, 
в обов’язки якого було включено модернізацію 
функціонування міністерства. Згідно з терміна-
ми постанови, роль генерального секретаря 
полягає в "координації управління та забезпе-
ченні реалізації проектів реформування та мо-
дернізації міністерства".

Утворення посади чиновника високого рівня, 
котрий не несе політичної відповідальності, да-
ло можливість забезпечити тривалість процесу 
структурних реформ міністерства незалежно від 
політичних ризиків та змін міністрів. Тривала 
діяльність генерального секретаря дала мож-
ливість таким чином поглиблено модифікувати 
організацію та функціонування міністерства:
реорганізація мережі Державного казначейства 
та Генеральної дирекції з питань оподаткування; 
початок реалізації великих інформаційних про-
ектів; управління за посередництвом Інтернету 

("e.administration"); створення Інституту з пи-
тань державного управління та економічного 
розвитку; модифікація режиму оплати праці дер-
жавних службовців; реалізація моделі підви-
щення продуктивності праці, що дало змогу 
скоротити кількість робочих місць у міністерст-
ві; скорочення витрат на діяльність та зміна сис-
теми закупівель у міністерстві...

Після позитивного досвіду впровадження по-
сади генерального секретаря в Міністерстві 
економіки, фінансів та індустрії зазначену поса-
ду було створено в інших міністерствах, які ма-
ли схожі потреби у проведені адміністративних 
змін та розпочали широку бюджетну реформу.

Закон про державний бюджет від 1 серпня 
2001 року впроваджував бюджетну реформу 
(в тому числі з визначенням бюджету для прог-
рам) та реформу державного управління, що 
мали на меті підвищення ефективності вико-
ристання державних ресурсів передусім шля-
хом покращення управління ними.

Генеральні секретарі стали стрижнем цієї 
реформи у кожному міністерстві та на між-
міністерському рівні. 

а) компетенція генеральних секретарів 
у кожному міністерстві

Їхня компетенція, визначена постановою кож-
ного міністерства, відрізняється у деталях. Вод-
ночас, у загальних рисах завданням генераль-
ного секретаря є:
☑  координація процесу реформування свого 

міністерства;
☑  управління бюджетом міністерства в контек-

сті бюджетної реформи.
Для виконання цих завдань генеральний сек-

ретар:
☑   має повний або частковий вплив на наявні 

у міністерстві адміністративні засоби (управ-
ління людськими ресурсами та питаннями 
матеріально-технічного забезпечення, уп-
равління фінансовими, інформаційними, 
юридичними питаннями...);

☑   очолює колегіальні органи (зібрання гене-
ральних директорів та/або директорів, які 
мають відношення до процесу...) для коорди-
нації реформ.

Генеральний секретар безпосередньо звітує 
перед міністром, що надає йому впливу і закон-
ності.
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б) міжміністерська компетенція генераль-
них секретарів

Генеральні секретарі не обмежують свою 
діяльність виключно рамками свого міністерст-
ва. Вони беруть участь у міжміністерській коор-
динації процесу реформування та модернізації 
держави.

Таким чином генеральні секретарі є єдиними 
у своїх міністерствах представниками Гене-
ральної дирекції з питань модернізації держави, 
створеної постановою від 30 грудня 2005 року, 
яка координує сукупність адміністративної та 
бюджетної реформ держави.

Частина друга: що таке генеральний сек-
ретар?

Посада генерального секретаря демонст-
рує принцип розділення політики та адмі-
ністративної функції, що потребує уточнен-
ня у французькому контексті

У Франції діяльність державного службовця2  

регулюється положенням, яке забезпечує його 
політичний нейтралітет шляхом затвердження 
принципів, та особливостями організації його 
кар’єри.

а) принцип політичного нейтралітету дер-
жавного службовця

Принцип політичного нейтралітету полягає 
у тому, що особи, які перебувають на державній 
службі, працюють на загальний публічний інте-
рес.

Це має численні наслідки, зокрема:
✴   політичний нейтралітет впливає на відносини 

між урядом та службовцем. Державні служ-
бовці повинні лояльно виконувати урядові на-
станови. Однак, вони не перебувають на 
службі окремого уряду. Звідси – принцип 
безперервності діяльності державних служ-
бовців на відміну від діяльності політиків;

✴   державний службовець повинен бути нейт-
ральним та неупередженим у виконанні своїх 
завдань. Закон про державну службу захищає 
їх від можливого тиску з боку уряду. Громадяни 

також захищені від свавілля державних чи-
новників з політичних (релігійних чи інших) 
причин.

б) принципи, які забезпечують політичний 
нейтралітет державних службовців 

Закон про державну службу визначає їх пра-
ва та обов’язки, гарантуючи політичний ней-
тралітет. Це положення, робота над яким була 
розпочата у 1946 році, сьогодні регулюється за-
конами від 13 липня 1983 року та від 11 січня 
1984 року.

До найбільш важливих прав, визначених на 
конституційному рівні, належать: рівність досту-
пу до державної служби (стаття 6 декларації 
1789 року) та в кар’єрному зростанні; свобода 
поглядів та участі у діяльності професійних спі-
лок (преамбула конституції 1946 року).

У свою чергу державні службовці зобов’язані 
бути політично нейтральними при виконанні 
своїх службових обов’язків. Закон про державну 
службу визначає їхні два основних обов’язки:
�   обов’язок нейтралітету: цей принцип має два 

аспекти. Державні службовці мають  поводи-
тися з відвідувачами на основі рівності та не-
упередженості (вони не повинні сприяти чи 
блокувати вирішення питань осіб залежно від 
їх поглядів);

�   обов’язок стриманості: державні службовці 
не повинні висловлюватись на роботі та за її 
межами у спосіб, який дасть підстави для 
сумнівів у їх нейтральності під час виконання 
службових обов’язків. Вони мають  вислов-
лювати свої політичні чи релігійні думки стри-
мано, враховуючи свої звання та посаду.

Будь-яке недотримання зазначених вимог 
може стати підставою для накладення дис-
циплінарних стягнень.

в) система організації, яка має на меті за-
безпечення політичного нейтралітету дер-
жавної служби

Прийом на державну службу виключає полі-
тичні мотиви: рівність доступу на державну 
службу забезпечується систематичним прове-
денням конкурсів.

2  Діяльність державного службовця місцевих органів державної влади і управління регулюється окремим положенням, заснованим на тих 
самих принципах.
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Рівність у кар’єрному зростанні забезпе-
чується шляхом об’єднання державних служ-
бовців у групи з особливим статусом (корпуси), 
який чітко визначає умови підвищення по служ-
бі в межах групи. Державні службовці, об’єднані 
в межах одного корпусу, класифікуються за 
званнями та отримують підвищення у званнях 
упродовж службового стажу (з метою уникнен-
ня свавілля) з можливістю модуляції залежно 
від способу служби (для компенсації заслуг).

Захист від свавілля керівників також забезпе-
чується шляхом розділення звання та посади. 
Державний службовець, який має певне звання 
(на персональній основі), призначається на кон-
кретну посаду. Ця посада відкрита для інших 
осіб, які мають відповідне звання та належать 
до корпусу, перебування в якому дає право на її 
отримання. Після ліквідації посади державний 
службовець зберігає своє звання, продовжує 
перебувати на роботі в конкретній державній 
адміністрації та має право претендувати на от-
римання іншої посади в межах корпусу3.

Генеральний секретар займає посаду на 
особливих умовах, які передбачають розділен-
ня політичної та адміністративної складових.

а) генеральний секретар не несе політичної 
відповідальності

Посада генерального секретаря є посадою 
державного рівня. Призначення на цю посаду 
оформлюється постановою уряду. 

Генеральний секретар перебуває поза полі-
тичною відповідальністю на відміну від міністра. 
Він не втрачає посаду автоматично у зв’язку зі 
зміною уряду.

Таким чином генеральний секретар має мож-
ливість користуватись перевагами постійності 
у  виконанні службових обов’язків та професіо-
налізму.

б) посада генерального секретаря є однією 
з найвищих, у зв’язку з чим особа, яка на неї при-
значається, повинна мати довіру міністра

Постанова 85-779 від 24 липня 1985 року що-
до застосування статті 25 закону 84-16 від 11 січ-
ня 1984 року визначає перелік найвищих посад, 
призначення на які здійснюється за рішенням 
уряду в частині, що стосується як призначення, 
так і звільнених з посади. Цей список включає 
генеральних секретарів у міністерствах.

Уряд може призначити на ці посади держав-
них службовців або осіб, які не є державними 
службовцями.

Де-факто генеральні секретарі належать до 
групи високопосадових державних службовців.

Зазначений перелік включає такі посади:
в усіх органах державної влади і управління:

- генеральні комісари, верховні коміса-
ри, комісари, генеральні секретарі, 
генеральні делегати і делегати з часу, 
коли вони безпосередньо перебува-
ють у підпорядкуванні міністра;

- генеральні директори та директори 
центральних органів державної влади 
і управління;

в оточенні прем’єр-міністра:
- генеральний секретар уряду;
- генеральний секретар з питань націо-

нальної оборони;
- міжміністерські делегати та делегати;

у міністерстві закордонних справ:
- штатні керівники дипломатичних місій 

в ранзі посла;
у міністерстві внутрішніх справ та децентралізації:

- префекта, комісара Республіки;
-  керівника служби генеральної інспекції 

управління;
у міністерстві національної освіти:

- ректорів.

У зв’язку з природою своєї посади генераль-
ний секретар зобов’язаний засвідчити лояль-
ність своєму міністру, яка не повинна перерос-
ти у політичну підпорядкованість.

Ця лояльність є еквівалентом довіри з боку 
міністра у справі координації реформ у мініс-
терстві.

У випадку, якщо зазначена довіра зникає, на-
приклад, через відсутність консенсусу щодо 

3  Передусім це має важливе значення для державних службовців місцевих органів державної влади і управління, де ризик політичного свавіл-
ля може бути набагато більшим: працівники територіальних органів державної влади і управління приймаються на службу місцевими депута-
тами, які створюють місцеві органи виконавчої влади на основі списку здібностей лауреатів конкурсу. У випадку відсутності посади, на яку де-
ржавний службовець був призначений, він продовжує фігурувати як претендент на призначення. Відповідний центр територіального 
управління зобов’язаний запропонувати йому іншу посаду.
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мети, міністр видає постанову про припинення 
повноважень генерального секретаря.

Генеральний секретар втрачає свою посаду, 
однак як державний службовець, що є звичай-
ною практикою, зберігає своє звання та прина-
лежність до свого корпусу.

У подібних ситуаціях республіканська тради-
ція передбачає призначення високопосадового 
службовця на іншу посаду пристойного рівня, 
яка відповідає його групі та званню, або на одну 
з посад, яку визначить уряд.

Ця логіка дає можливість гарантувати необ-
хідну тривалість у діяльності, яку може забезпе-
чити державний службовець, захищений як від 
політичної відповідальності, так і від турботи 
про першочерговість політики, яка стає єдиним 
визначальним чинником стратегічних напрямів 
реформування його міністерства.

Висновки
Створення посад генеральних секретарів 

у міністерствах пов’язано з необхідністю мо-
білізації системи управління не лише у зв’язку 
з військовими зусиллями, як це часто було в іс-
торії Франції, а й з потребою модернізації систе-
ми організації та функціонування адміністрації, 
приведення її засобів та діяльності у  відповід-
ність до вимог сучасного світу.

Посада генерального секретаря належить до 
сфери державної служби, а не до політичної, та 
діє протягом тривалого періоду часу, а також 
користується правом, яке забезпечує довіру 
міністрів. У зв’язку з цим генеральний секретар 
може щоденно координувати процес еволю-
ційних змін, постійно мобілізуючи сили та за-
безпечуючи таким чином необхідні нині страте-
гічні зміни.
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Виховання державця – одна з престижних 
топік ренесансної літератури XV–XVI cтоліть. 
Мабуть більша частина творів гуманістів напи-
сана в жанрі напучення монарху. Ренесансні 
мислителі часто виступали в ролі їх наставників, 
мали певний досвід їх виховання, який намага-
лися узагальнити та виокремити в спеціальний 
розділ наукових знань. До державців зі своїми 
настановами зверталися Е. Пікколоміні, П. Верд-
жеріо, Ф. Кастільоне, Дж. Понтано, Т. Мор, Х. Ві-
вес, Е. Роттердамський, С. Оріховський та інші. 

Чим пояснюється інтерес мислителів епохи 
європейського Відродження до проблем вихо-
вання правителів? Насамперед вірністю антич-
ній традиції. Звідти вони запозичили плато-
нівську концепцію "філософа на троні", який 
справедливо править і забезпечує мир та злаго-
ду серед підданих. Звідти ж пішла їх глибока віра 
в силу виховання державця, таку, яка притаман-
на, наприклад, Ксенофонтові – авторові "Вихо-
вання Кіра".

Об’єктом нашого дослідження є написані 
в цьому жанрі твори Дж. Понтано, П. Верджеріо, 
Е. Роттердамського і С. Оріховського. Увага при-
ділена й спробам практичної реалізації задуму 
гуманістів виховати "ідеального правителя". 
Мета статті – з’ясувати загальні та специфічні 
особливості гуманістичного виховання правителя.

Як відомо, в основі гуманістичної суспільно-
політичної думки лежало нове уявлення про при-
роду людини та її місце у світі. Тому європейські 
гуманісти вважали, що освіченість, наукові знан-
ня є запорукою вдосконалення суспільних від-
носин. Ренесансні мислителі були "вихователя-
ми в душі", всі їхні твори насичені сентенціями 
і порадами в дусі античної моральної філософії 
та є педагогічними за своїм змістом.

Усвідомлюючи себе вихователями всього сус-
пільства, ренесансні мислителі вважали за не-
обхідне розпочати "з голови" суспільного ор-
ганізму, з правителів і можновладців. "Народи 
виховуються на прикладі государя…, і якщо він 
(учитель – Б. Г.) виховає ідеального государя, 
прикрасивши його добрими звичаями і науками, 
усе суспільство і держава, підпорядковані його 
владі…, також будуть виховані якнайкраще", – 
писав Ф. Кастільоне [1, с. 55].

Гуманісти часто впливали на діяльність вищих 
органів державної влади, до їхніх порад прислу-
халася духовна еліта. Саме цим був викликаний 
потік настанов із виховання знатних осіб, прави-
телів, придворних і "благородних" людей, які бу-
ли наповнені ідеями просвітницької монархії – 
сильної, але гуманної монархічної влади, яка 
б обмежувалася лише законом, впливом на-
ставників і радників, принципами милосердя 
й справедливості.

ЄВРОПЕЙСЬКІ ГУМАНІСТИ XV–XVI СТОЛІТЬ 
ПРО ВИХОВАННЯ ПРАВИТЕЛЯ

Б. ГОД,
доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри всесвітньої історії  

та методики викладання історії 
Полтавського державного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №4/200616

Однією з відомих пам’яток гуманістичної дум-
ки італійського Ренесансу XV cтоліття був твір 
Дж. Понтано "Государ" (1490 рік), де автор зма-
лював портрет "ідеального правителя", втілив-
ши в ньому кращі риси ренесансної особистості. 
"Государ завжди повинен пам’ятати, що він – 
людина…" [2, с. 291]. Гуманіст наділив його 
справедливістю, благочестивістю, щедрістю 
й поблажливістю. Доступність у спілкуванні, 
твердість духу у труднощах, мудрість, гуман-
ність і доброта – ось що дає право людині керу-
вати іншими, забезпечує успіх управління. Муд-
рою людину роблять опанування різними 
науками. "Не погоджуйтеся з тими, хто лає нау-
ки, вважаючи їх ганебними…, бо без них можна 
прекрасно обійтись… Ради Христа, та чи є що-
небудь більш необхідне, ніж знання багатьох ре-
чей, яке дає нам вивчення природи та її таємни-
ць, сказання про минуле й опис діянь славних 
мужів?". Для государя знання особливо потріб-
ні, бо "…при обговоренні найважливіших справ 
і прийнятті рішень завжди перше місце нале-
жить тим, кого вважають ученим…". Горе тим 
правителям, які готові захищати своє невігласт-
во й навіть пишатися ним, хто з презирством 
ставиться до наук і вчених, до виховання і вчи-
телів, хто є неробою і ледарем. "Неосвіченість 
і невігластво" – головний ґандж королів, який 
тягне за собою інші огидні вади [2, с. 295].

У трактаті Понтано багато уваги приділено 
розв’язанню проблем стабільності та блага самої 
державної влади. Тому автор виступав ще 
й "стилістом" свого вихованця. Він радив йому 
вчитися зберігати поважний і твердий вигляд, 
бути стислим і обережним у виборі слів, стриму-
вати гнів, уважно вислуховувати міркування ін-
ших; пропонував звертати увагу на жестикуля-
цію й ходу, вираз обличчя і стан одягу, учив бути 
поміркованим у їжі та тілесних насолодах [2].

Проте, дбаючи про "імідж" свого вихованця, 
Понтано постійно говорив лише про моральні 
якості майбутнього принца. Він звертався до 
юнака, як до дорослого, не завжди враховував 
особливості його вікової та індивідуальної пси-
хології. І це стає особливо помітним, коли ми 
порівнюємо твір Дж. Понтано з іншою роботою 
такого ж жанру – трактатом П. Верджеріо "Про 
благородні звичаї та вільні науки" (1402 рік). 
У ньому мова йде про виховання правителя – 
дванадцятирічного Убертино Каррара – сина 
падуанського монарха. 

Центральне місце у виховній системі Верд-
жеріо займала класична освіта – "вільні заняття 

(liberalia studia)…, які гідні вільної людини…, яки-
ми зрощується і вдосконалюється доброчес-
ність і мудрість, завдяки яким тіло і душа при-
вертаються до всього кращого…" [3, с. 82]. 
Особливого значення для майбутніх правителів 
набували "громадянські науки" (civilis scientiae) – 
філософія, історія, риторика. Вивчалися й ок-
ремі природничі науки – "…науки прекрасні, бо 
вони розмірковують про рухи небесних світил, їх 
величини і відстані…", бо "…вивчення природи 
співзвучно людському розуму…" [3, с. 92].

Двірцева молодь також має дбати про тілесне 
здоров’я й загартування, "від самого дитинства 
готувати тіло до військової служби, а душу вихову-
вати витривалою…" [3, с. 98]. Корисними визна-
валися різні фізичні вправи, військові та спортивні 
ігри (Убертино брав участь у військових походах). 
Верджеріо був переконаний, що правитель му-
сить бути обізнаним у військовому мистецтві й ви-
ховувати в собі сміливість, мужність, витримку.

Виховання правителя буде не завершеним, – 
зазначає Верджеріо, – якщо не потурбуватися 
про його естетичні смаки і прилучення до 
мистецтва. Це робиться зовсім не для розпусти, 
а для "… стримування душевних пристрастей 
у розумних межах. Адже як не кожний голос, 
а лише добре поставлений, народжує мелодію, 
так і не всі рухи душі, але тільки ті, що погоджу-
ються з розумом, служать стрункій гармонії…" 
[3, с. 92]. Гуманіст великого значення надавав 
музиці, яка сприяє душевній гармонії, а також 
підкреслював роль живопису, поезії, танцю для 
виховання особистості.

Як бачимо, П. Верджеріо змалював типовий 
для Ренесансу образ особистості – високо осві-
ченої й моральної, активної й діяльної, усебічно 
та гармонійно розвиненої. Однак правитель, на 
думку гуманіста, має бути зразком усіх чеснот, 
"бо ті, хто бажає, щоби їм належало все краще, 
і самі, правду кажучи, мають бути найкращими" 
[3, с. 73]. Справжнє благородство не в багатстві 
й знатності, не в славі рідного міста (Падуї),
а у прагненні до знань і доброчесності. Майбут-
ній государ зобов’язаний готувати себе не прос-
то до активного громадянського життя, а для 
"великих справ". "Государям… украй необхідно 
вершити добрі справи, якщо вони хочуть при-
слухатися до думки людей і прагнуть до вічної 
слави серед нащадків" [3, с. 87].

Важливим для Верджеріо було й розв’язання 
проблеми самовиховання хлопчика. Цікавими 
та корисними були поради з організації навчаль-
ної праці, відпочинку, читання тощо.

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 4/2006 17

Розмову зі своїм вихованцем на сторінках 
трактату гуманіст вів у спокійному і доброзичли-
вому тоні, без зайвої підлесливості та мен-
торської зверхності, із повним розумінням труд-
нощів виховного процесу і вікових проблем 
хлопчика.

Виховна концепція Еразма Роттердамського 
(трактат "Виховання християнського государя", 
1516 рік) ґрунтувалася на поєднанні християнсь-
кої етики з античними ідеями. Християнську лю-
бов до ближнього він розумів як основу політики, 
а розумне правління пов’язував з особистістю 
монарха, який повинен перевершувати всіх ін-
ших "добротою, мудрістю, пильністю". "Ніяка чу-
ма не вражає швидше, а зараза не поширюється 
ширше, ніж зло, скоєне государем" [4, с. 28].

Головним своїм завданням  Роттердамський 
уважав виховання государя високоморальною 
людиною. Він прагнув прищепити йому христи-
янські цінності та чесноти. До вирішення цього 
завдання гуманіст підходив із позицій розроб-
леної ним доктрини "практичного благочестя". 
"Не думай, – писав він, – що Христос зосеред-
жується в обрядах і службах… . Християнин – не 
той, хто… помазаний, але той…, хто пройнявся 
любов’ю до Христа і вправляється у благочести-
вих вправах" [4, с. 25].

Трактат Еразма Роттердамського дає нам під-
стави говорити про його автора як про глибоко-
го мислителя і вихователя. Поради, які він давав 
наставникам, відзначалися глибиною і гуманіс-
тичним змістом. Він був прихильником та   ідеоло-
гом раннього виховання, поширював цей прин-
цип і на нащадків державців. До виховання Еразм 
Роттердамський закликав підходити з надзви-
чайною ретельністю і починати "з пелюшок", бо 
все має бути "закладено у найперші роки" [4, 
с. 14]. А засоби виховання повинні відповідати 
віковим особливостям дитини. "Уже тоді з ми-
лою дитячою казочкою, веселим оповіданням, 
дотепним порівнянням нехай прокладає собі 
шлях те, чому він (наставник – Б. Г.) буде
наставляти його в більш великій і серйозній 
справі" [4, с. 19].

У трактаті не згадувалося про велич і пишність 
монархічної влади. Скіпетр, пурпур, мантія мало 
чого варті, якщо вони є ознакою тиранії і жорсто-
кості. "Якщо хочеш прославитися, не виставляй 
скульптурні… зображення, у яких якщо й є що 
похвалити, так це заслуга художника…" [4, с. 24]. 
Справжньою ознакою королівського благород-
ства є мудрість, великодушність, поміркованість 
і чесність, причому в їх повноті та досконалості.

Гуманіст високо оцінював роль наставника госу-
даря. "Уся вітчизна завдячує доброму государю. 
А сам він завдячує тим, хто зробив його таким свої-
ми благими настановами" [4, с. 14]. Якщо в давни-
ну тріумфальні арки і статуї зводилися на честь за-
служених людей, то "ніхто так не заслуговує 
подібних почестей, як ті, хто віддано і чесно виконує 
достойну працю виховання государя…" [4, с. 14].

У дусі ренесансної ідеології звертався до моло-
дого польського короля Сигізмунда Августа й ук-
раїнсько-польський гуманіст Станіслав Оріховсь-
кий. Для нього поняття "ідеальний правитель" 
включало здатність вирішити етнічні проблеми 
українців ("Якби ти захотів звільнити Русь від 
рабства і спільну твоїй державі свободу збе-
регти…"). Себе він називав "зразковим підданим" 
і звертався до короля з великою пошаною. С. Орі-
ховський був "одним із найкращих ідеологів про-
свіченої монархії у Європі" [5, с. 302]. Гуманіст 
уважав, що від мудрості та вихованості державця 
залежать щастя й добробут підданих. "Якщо ти 
мудрий, тоді і я вільний, багатий, щасливий. Ну, 
а якщо не мудрий? Тоді я раб, бурлака, вигна-
нець. Отже, я нещасний від твого огріху…" [6, с. 26].

С. Оріховський надавав Сигізмундові політичні 
поради: з ким і де жити, як дбати про підлеглих, 
здобувати пошану тощо. Він прагнув наділити 
"ідеального правителя" мудрістю, справедливіс-
тю і кращими людськими чеснотами, багато го-
ворив на тему його виховання. "Передусім знай, 
– писав він, – що не всяка людина здатна бути 
при владі, а лише така, що за природою своєю 
прагне до правди й справедливості. Але й цього 
недостатньо. Треба, щоб прагнула вона до нау-
ки…" [6, с. 27]. 

У "Промові на похоронах польського короля 
Сигізмунда Ягеллона" (1548 рік) С. Оріховський 
аналізував виховання дідом Августа, королем 
Казимиром, своїх дітей. "Сини виховувалися 
так, щоб не здавалося, що це сини короля, а лиш 
якогось простолюдина" [7, с. 186]. Для цього не 
було призначено особливих видатків, не було 
розкоші. Діти дотримувалися стриманості в їжі, 
одязі. Казимир з дитячого віку намагався при-
щепити синам повагу до законів, уміння "відріз-
няти чесне від ганебного", дбав про навчання 
наукам. Наставником для дітей було призначе-
но "не чужинця якогось закордонного, не неві-
домих чеснот людину, а сармата, тобто поляка, 
лицаря видатної освіти й чесного життя". Отже, 
"розум… дітей дужчав не від чужої науки, 
не від іноземної, а від польської, вітчизняної" 
[7 с. 188]. 
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Наставник Я. Длугош виховував хлопців у дусі 
античного стоїцизму й християнської мораль-
ності. "Не було чути на ігрищах у Лонга ні соро-
міцьких віршів, ні пісень, ані бридкої музики – 
усього того, що спонукає до пустощів, розпусти 
й заблукання розуму юнаків". Не бачили там 
п’яних, розбещених вином і коханням. Королі 
більше сиділи за книжками, життя вели ощадли-
ве, позбувалися поганих звичок, глуму.

Теми виховання государя С. Оріховський тор-
кається й у творі "Життя і смерть Яна Тарновсь-
кого". Я. Тарновський – відомий політичний діяч 
Польщі, коронний гетьман і краківський каште-
лян. Ніхто не опікував його змалку, він мусив до-
биватися всього сам. Ян Тарновський добро-
совісно служив при дворі, уважно прислухався 
до розмов про ратні справи, тримався гетьманів 
і мріяв славою "зрівнятися зі своїми предками". 
"Тому не розкошував удома на Тарновських ме-
дах, не губив молодості на непристойних 
двірських банкетах", а на "московську війну" пої-
хав з іншими юнаками, "як до школи". Як "муд-
рий Уліс", Ян Тарновський багато мандрував, 
вивчав "різні народи та розмаїті звичаї людські", 
опановував науки. Ця людина сама себе зроби-
ла. Власне цю ідею С. Оріховський ставив у при-
клад молодим шляхтичам. Свого сина Ян Тар-
новський виховував при дворі римського короля 
і грошей на це не шкодував, "аби залишити Бо-
гові і людям у Польщі гідну дитину" [8, с. 283]. 
А в батьківському заповіті синові було сказано: 
"Кожен син шляхетного роду доброчесні справи 
предків має взяти на себе, певно знаючи, що 
без добрих учинків нічого не варті ні багатство, 
ні краса, ні сила" [8, с. 293].

Загалом можна констатувати, що виховання 
правителів було одним з найбільш важливих на-
прямів гуманістичної суспільно-політичної думки. 
За своєю суттю гуманізм епохи Відродження не 
зазіхав на соціально-політичні та релігійні устано-
ви. Його метою було виховання "конкретних ін-
дивідів" завдяки поширенню гуманістичної освіти 

та ренесансного виховання. Єдине, що могло б 
прискорити цей процес, – звернення до можно-
владців і політичної еліти. Часто гуманістам 
удавалося вплинути на політику монархів, прище-
пити їм смак до нової освіченості та культури. 

Глибокий і переконливий досвід виховання 
правителя – чиновника – державного службов-
ця, накопичений упродовж багатьох століть і вмі-
ло використаний в українських реаліях держав-
ного управління, має дати давно очікувані 
результати. Сьогодні головним завданням для 
будь-якого державного службовця є служба 
своєму народові, власній державі, що сприяти-
ме проведенню високоефективних реформ 
у всіх сферах економічного й політичного життя, 
глибокій консолідації суспільства та збереження 
незалежної, самостійної й соборної України.
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Інколи в науковій літературі можна зустріти 
публікації у стилі "кавалерійської атаки", коли 
автор сміливо й рішуче, однак без аргументів, 
сперечається з іншими авторами, ідеями, пог-
лядами. Взагалі наукову критику, як доволі мало 
поширене явище на сторінках вітчизняних нау-
кових видань, слід вітати і заохочувати. Проте ін-
коли сміливість та рішучість перешкоджає 
об’єктивності та фаховості. Тоді критика не залишає 
"живого місця" від першоджерела, перекручуючи 

або неправильно трактуючи тези останнього. 
Виходить так, що сміливо і рішуче критикуються 
положення, які насправді опоненту не належать. 

Так, нещодавно в авторитетному журналі "Віс-
ник державної служби України" з’явилася стаття 
О. Павлова "Політика сільського розвитку: сут-
ність, складові, пріоритети". Відчувається, що 
стаття написана автором під враженнями Конг-
ресу економістів-аграрників, де саме розгляда-
лися питання розвитку сільських територій. По-
силаючись на матеріали Конгресу, зокрема на 
доповідь директора ННЦ "Інститут аграрної еко-
номіки" УААН академіка П. Саблука, автор ро-
бить несподіваний висновок про те, що основна 
увага на зборах була приділена питанню розроб-
ки нової аграрної політики [1], хоча навіть неозб-
роєним оком видно, що організатори цього ав-
торитетного форуму не ставили перед собою 
такого завдання [2]. 

Автор пропонує "…змістити акценти у самій 
постановці проблеми. По-перше, село слід роз-
глядати як складову сільських територій, а не як 
дещо відокремлене від останніх. По-друге, якщо 
йдеться про доцільність комплексного розвитку 
сільських територій, треба зосередити увагу на 
розробленні не аграрної політики як такої, а полі-
тики розвитку сільських територіальних утво-
рень як складної поліфункціональної системи" 
[1, с. 6]. Важко заперечити, бо немає чому запе-
речувати. Адже ніхто на зборах Конгресу, в його 
кулуарах та навіть у відомих публікаціях і не на-
магався розглядати село відокремлено від 
сільсь ких територій, а сільські території відо-
кремлено від села. Як, скажімо, молочне ско-
тарство від корови, чи овочівництво від цибулі. 
З економічної літератури відомо, що сільські те-
риторії – це інтегроване поняття, що включає 
в себе сільські поселення та оточуюче не урбані-
зоване середовище. Важко уявити, щоб фахів-
цеві з дипломом економіста прийшла в голову 
така думка. Та нікому й не спадало на думку під-
міняти аграрною політикою політику розвитку 
сільських територій. Таку думку зокрема відсто-
ює відомий вчений С. Дем’яненко [3], таку по-
зицію підтримує більшість економістів-аграр-
ників. Тому насправді немає потреби наставляти 
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когось, а тим більше кваліфікованих фахівців, 
"на шлях істинний".

Приступаючи до викладу результатів досліджен-
ня, О. Павлов встановлює, що "…метою даного 
дослідження є визначення місця та ролі політики 
сільського розвитку в забезпеченні сталого роз-
витку сільських територій" [1, с. 6]. Автор, послі-
довно заперечуючи право на існування терміну 
політика розвитку сільських територій, вводить 
власне означення для неї як політики сільського 
розвитку. Однак досить було б йому ознайоми-
тись з економічними словниками, зарубіжною та 
вітчизняною літературою для того, щоб переко-
натися, що політика сільського розвитку – це не-
відома аграрній економіці політика, не існуючий 
термін. А для визначення політики, яка стосуєть-
ся розвитку сільських поселень, територій та се-
редовища використовують загальновизнаний 
термін політика розвитку сільських територій. 
Зрештою можна глянути в базовий документ 
Європейського Союзу, який чітко регламентує 
взаємний зв’язок та дефініції аграрної політики 
та політики розвитку сільських територій [4]. Не 
треба займатися такими "новаціями", тому що 
лише використання чітких загальновизнаних 
термінів та категорій лежить в основі наукової 
методології і може забезпечити порівнянність та 
зрозумілість результатів.

Про характер та зміст наукових положень, які 
мали б стати підмогою державним службовцям, 
може свідчити одне з тверджень О. Павлова: 
"Оскільки для сільських територій характерний 
руральний (від англ. rural – сільський) вид гос-
подарської діяльності, а земля виступає як ба-
зовий компонент виробництва, його головного 
засобу, для них ідеальною є аграрна модель 
господарювання" [1, с. 8]. Вдумайтесь у це вис-
ловлювання, спробуйте віднайти в ньому зміст. 
Відшукайте в економічній літературі руральний 
тип господарської діяльності, який є лише каль-
кою з англомовного терміну, а в перекладі нічо-
го іншого не значить як сільськогосподарська 
діяльність.

Однак не ці або інші "новації" зазначеної пуб-
лікації викликали в нас занепокоєння. З метою 
розширення кругозору власної публікації автор 
посилається на нашу статтю, присвячену, 
щоправда, зовсім іншій проблемі [5]. При цьому 
він зазначає: "Викликають певні заперечення 
і спроби перенесення на український ґрунт за-
кордонного досвіду. Наприклад, Ю. Губені, 
аналізуючи напрями стратегічного розвитку аг-
рарної політики Чеської Республіки, позитивно 

оцінює тенденцію до поступового відокремлен-
ня сільського господарства від села, розглядає 
діяльність малих підприємств з альтернативни-
ми джерелами доходів не стільки через призму 
економічної діяльності, скільки за мотивами збе-
реження сільського укладу життя, ландшафту та 
природоохоронної політики. Приймаючи до ува-
ги важливість аграрного сектору економіки Ук-
раїни у суспільному житті країни, його кризовий 
стан, значну частку маргіналізованого сільсько-
го населення, визначення статусу позааграрної 
діяльності, як "гри на задньому дворі", не є адек-
ватним життєвим реаліям" [1, с. 9].

Так ось, по-перше, в оригіналі статті, вміще-
ної в журналі "Економіка України" немає "пози-
тивної оцінки тенденції", а лише констатація, що 
така тенденція має місце, є стійкою. Але не це 
є головним змістом нашої статті, а аналіз роз-
витку стратегії формування аграрної політики. 
По-друге, окреслена в публікації група суб’єктів 
господарської діяльності так званих малих ін-
дивідуальних підприємств фізичних осіб з інши-
ми джерелами доходів є феноменом, в якому 
більше традиції, менталітету, ніж економіки чи 
впливу на ринок. Тому, прагнучи їх зберегти, 
у Чехії орієнтуються не стільки на економічну до-
цільність, скільки на збереження сільського ук-
ладу життя, ландшафтів та здійснення природо-
охоронної політики. Скажімо, водяний млин 
в околиці Шумборка не стільки виконує госпо-
дарчу функцію, скільки є пам’ятником певного 
періоду, ландшафтним об’єктом, який варто 
зберігати. По-третє, що з переліченого вище 
може бути пересторогою для використання за-
рубіжного досвіду формування політики розвит-
ку сільських територій? Перенесення зарубіж-
ного досвіду, якщо це робити на науковій основі, 
не може зашкодити, а лише сприятиме кращому 
вирішенню проблем та інтеграції господарчої 
системи в європейський економічний простір. 
Науково доведено, зокрема в блискучих працях 
угорського економіста (і теж за освітою історика) 
Я. Корнаї, а декілька країн й практично довели, 
що ізоляціонізм або пошук власного "третього 
шляху" лише зіштовхує країну з магістрального 
напряму руху. Як аргументовано стверджує 
В. Майс, "надбання …багатьох країн може допо-
могти Україні у формуванні та реалізації її політи-
ки" [6, с. 11].

Посилаючись на якусь маргиналізацію сільсь-
кого населення (де і ким це встановлено, не се-
ло у нас маргиналізоване, а насамперед – вла-
да), О. Павлов стверджує про віднесення нами 
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позааграрного підприємництва до розряду "гри 
на задньому дворі". Спершу зазначимо, що цих 
або схожих слів немає в нашій статті. Однак ми 
чітко засвідчуємо, що село, це не лише сільське 
господарство, тому розвиток багатофункціо-
нальності села – одна із запорук розвитку сіль-
ських територій. А по-друге, економістам-аг-
рарникам відомий навчальний посібник [7], де 
ми відводимо позааграрному підприємництву 
належну роль диверсифікатора доходів та со-
ціального бар’єру.

На жаль, О. Павлов не побачив у нашій статті 
того, що, наприклад, серед головних стратегіч-
них напрямів чеської аграрної політики є й та-
кий – підтримка реструктуризації підприємств 
аграрного сектору та розвитку села. Чи маємо 
ми щось подібне, включаючи стратегію розвитку 
аграрної політики? А пріоритетні цілі чітко вказу-
ють на необхідність підтримувати в Чехії:
◆  розвиток соціального і людського капіталу се-

ла та розвиток мережі поселення з огляду на 
багатофункціональне сільське господарство;

◆  дослідження та аналіз у галузі економіки та 
ринку аграрного сектору стосовно компенса-
ційних та дотаційних механізмів, наповнення 
цілей аграрної політики конкретними захода-
ми, оптимізації аграрної політики для забез-
печення сталого розвитку села і сільського 
господарства на дальший період [5]. 

Це мало б привернути увагу О. Павлова, як 
дослідника проблеми. Йому варто було б ре-
тельніше дослідити принципи та теоретичну ба-
зу політики розвитку сільських територій євро-
пейських країн, зокрема ознайомитися з нашою 
публікацією [8] або виступом на зазначеному 
Конгресі. Саме там ми наголосили, що вітчизня-
на політика розвитку сільських територій вима-
гає суттєвого вдосконалення, і доволі ефективно 
це можна зробити, використавши європейський 
досвід. Насамперед ми вважаємо корисним 
й адаптивним досвід країн Центральної та Схід-
ної Європи (зокрема Польщі, Чехії, Словаччини, 
Угорщини), які вже завершили трансформацію 
свого сільського господарства та успішно інте-
грувались в європейські структури. По-друге, 
ми змушені, з огляду на задекларований курс єв-
ропейської інтеграції [9], орієнтуватися на прий-
няті у ЄС норми, вимоги та стандарти. А у ЄС піс-
ля Лісабонського саміту (2005 р.) вирішено 
включити політику розвитку сільських територій 
у склад Спільної аграрної політики ЄС (САП ЄС). 
Таким чином можна стверджувати про еволюцію 
САП ЄС до Спільної аграрної політики та політи-

ки розвитку сілких територій Європи (CARPE – 
Common Agricultural & Rural Policy of Europe) [10].

Тривалий час ми здійснюємо комплексне до-
слідження змісту складових та результативності 
аграрної політики й аграрної реформи в Чехії та 
інших постсоціалістичних країнах Європи [11]. 
На основі отриманих результатів, опублікованих 
у понад 80 наукових роботах, та про які стало ві-
домо на більш ніж 50 науково-практичних кон-
ференціях, ми стверджуємо:
1)  немає жодних аргументованих заперечень 

щодо використання європейського досвіду, 
теоретичних і практичних напрацювань ЄС 
для вдосконалення вітчизняної аграрної полі-
тики та політики розвитку сільських тери-
торій;

2)  найбільш адаптивним, вартим вивчення і уза-
гальнення є досвід інших країн з перехідною 
економікою Центральної та Східної Європи, 
зокрема Чехії, Угорщини, Польщі та Словач-
чини;

3)  шкідливою та безпідставною є спроба вивес-
ти формування вітчизняної політики розвитку 
сільських територій на якийсь особливий 
"третій шлях", знехтувавши нормами, прави-
лами та засадами, що діють у Європі;

4)  проблематика формування та здійснення 
політики розвитку сільських територій вима-
гає подальшого вивчення, теоретичного 
обґрунтування та практичної адаптації; важ-
ливим є адекватне інституційне забезпечен-
ня такої політики.

Отже, з огляду на викладене, на нашу думку, 
автору полемічної публікації слід було б вива-
женіше досліджувати проблему, ретельніше оз-
найомитися з існуючими розробками, публіка-
ціями, визначитися з методикою і термінами. 
Нехай приклади Яноша Корнаї, угорського істо-
рика, який зумів стати великим економістом, чи 
покійного М. Павловського, вченого, механіка, 
світлого політика, який вніс власну думку в мак-
роекономіку, стануть уроком для багатьох.
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ПРОБЛЕМИ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Процедура прийняття і виконання рішень є ос-
новою діяльності органу влади. Раціональна діяль-
ність є головною характеристикою адміністратив-
ного апарату, бюрократії у широкому розумінні. 
Цей висновок, зроблений Максом Вебером, який 
ще 1921 року в роботі "Господарство та суспільс-
тво" визначив, що чіткий розподіл функцій, фор-
мально встановлена та зафіксована система пра-
вил, яка забезпечує однотипність управлінської 
діяльності та застосування загальних інструкцій 

до конкретних випадків, безликість адміністра-
тивної діяльності та її емоційна нейтральність 
і є передумовою забезпечення ефективності ад-
міністративного апарату [1].

Якщо організація системи прийняття рішень 
не є чіткою та зрозумілою, тоді, незалежно від 
статусу, адміністрації будь-яких рівнів діятимуть 
однаково неефективно. Більш того, нераціо-
нальна діяльність органів виконавчої влади ство-
рює умови для корупційних діянь, а сам орган 
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виконавчої влади стає, як визначають політоло-
ги, "чорною скринькою". 

Основним напрямом адміністративної рефор-
ми на місцевому рівні, принаймні на першому її 
етапі, має стати удосконалення організаційної 
роботи місцевих органів влади, перетворення 
"чорної скриньки" на "прозору", тобто на зро-
зумілу насамперед громадянам, що є клієнтами 
органів влади. А основним інструментом раціо-
налізації діяльності органів влади є така тонка, 
майже ювелірна, робота, як адміністративна 
регламентація. 

Саме такий зміст переважно вкладається в ад-
міністративні реформи, що здійснюються в краї-
нах Заходу. Так, вихідним продуктом адміністра-
тивної реформи у Великій Британії є так звані 
громадянські хартії (стандарти адміністративної 
послуги того чи іншого відомства) та Білі книги 
(регламенти роботи відповідного органу) [2]. 
Лише за наявності зазначених складових вони 
можуть претендувати на сертифікацію за стан-
дартом ISO 9001:2000 (в Україні він наказом
Держстандарту України від 27.06.01 № 317 при-
йнятий як державний стандарт ДСТУ ISO 9001-
2001).

У межах наукової роботи, що здійснює Центр 
підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіо-
нального інституту державного управління На-
ціональної академії державного управління при 
Президентові України (далі – ОРІДУ НАДУ), була 
проаналізована регламентація організаційної 
діяльності місцевих державних адміністрацій та 
територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади. Цей аналіз дозволив зробити 
кілька висновків.

По-перше, в місцевих державних адміністра-
ціях є відповідні регламенти, затверджені ними 
згідно з постановою Кабінету Міністрів від 
11.12.99 № 2263 "Про Типовий регламент міс-
цевої державної адміністрації". Проте є досить 
багато прикладів, коли рішення місцевих де-
ржавних адміністрацій приймаються за іншим, 
ніж у визначеному в регламенті, алгоритмом.
І справа тут не стільки у недосконалості роботи 
підлеглих, скільки в адміністративних настано-
вах керівників, що іноді не розуміють цінності 
регламентації дій. 

Крім цього, суттєвим недоліком регламентів 
місцевих державних адміністрації є їх закритість 
від громадян – вони не друкуються в ЗМІ, не 
знайти їх і на офіційних веб-сайтах. 

До того ж в регламентах місцевих державних 
адміністрацій часто відсутні норми, які мають 

там бути. Наприклад, в них не визначаються 
критерії ефективного адміністрування, стимули 
покращення адміністративної процедури, нор-
мативи використання ресурсів щодо виконання 
функції, відповідальність за невиконання норм 
регламенту тощо. Фактично, вся відмінність рег-
ламентів деяких місцевих державних адмініст-
рації від Типового – лише в їх назві.

По-друге, у численних випадках взагалі від-
сутні внутрішні регламенти органів виконавчої 
влади на територіальному рівні. Як правило їх 
немає у структурних підрозділах місцевих дер-
жавних адміністрацій. Проте всі структурні 
підрозділи місцевих державних адміністрацій 
приймають рішення, а тому мусять мати регла-
менти своєї діяльності, тим більше, що саме до 
них здебільшого звертаються громадяни. Не 
має власних регламентів і в більшості консуль-
тативно-дорадчих органів при місцевій держав-
ній адміністрації. Крім цього, лише незначна 
частина територіальних підрозділів центральних 
органів розробили власні регламенти. Отже, 
відсутність регламентів призводить до ручного 
режиму управління. У зв’язку із цим, треба від-
значити наявність регламенту в Управліннях дер-
жавної служби в областях [3], хоча він чомусь 
визначений як тимчасовий. 

Ще одним із суттєвих недоліків регламентації 
діяльності місцевих органів виконавчої влади 
є відсутність регламентів взаємодії. Їх немає 
у місцевих державних адміністрацій, вони є ли-
ше у незначної частини територіальних підроз-
ділів центральних органів виконавчої влади, на-
приклад, у митниці з прикордонниками, міліції 
з виконавчою службою. Регламенти взаємодії 
мусять бути спільно прийнятими рішенням кіль-
кох органів влади й їх має бути стільки, скільки 
є суб’єктів взаємодії. 

Як наслідок, непоодинокими є факти суб’єк-
тивізму й упередженості при наданні адміністра-
тивних послуг та прийнятті рішень, їх організація 
залишалася значною мірою непрозорою та закри-
тою для широкої громадськості. Це в свою чергу 
посилює недовіру до органів виконавчої влади 
з боку громадян, і разом з тим створює додаткові 
можливості для зловживань, корупції, хабарництва 
та безвідповідальності державних службовців.

Слід зазначити, що останнім часом досить по-
мітною є тенденція до покращення ситуації, яка 
склалася після затвердження постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11.05.06 № 614 Прог-
рами запровадження системи управління якістю 
в органах виконавчої влади (далі – Програма), 
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необхідність розроблення якої пов’язана з від-
сутністю стандартизації процедур діяльності 
в органах виконавчої влади та низькою якістю 
значної кількості послуг, що надаються органа-
ми виконавчої влади.

Програма спрямована до 2008 року включно 
на обласні державні адміністрації, а з 2009 року – 
на районні державні адміністрації та територіаль-
ні підрозділи центральних органів виконавчої 
влади.

Запровадження системи управління якістю 
сприятиме регламентації діяльності органів ви-
конавчої влади на принципах раціоналізму, 
орієнтації на споживача, процесному та систем-
ному підходах, зацікавленості службовців у до-
сягненні кінцевого результату. 

На наш погляд, регламент має встановлювати 
обов’язкові вимоги до адміністративних про-
цесів і їх компонентів в обсязі та формах, що 
дозволяють забезпечити їх ефективну реаліза-
цію органом виконавчої влади, його структурни-
ми підрозділами і посадовими особами від-
повідно до їхньої компетенції. Адміністративні 
регламенти повинні встановлювати також стан-
дарти надання послуг та порядок здійснення ад-
міністративних процесів в автоматизованому чи 
автоматичному режимі на основі електронних 
адміністративних регламентів, якщо така мож-
ливість забезпечена існуючими інформаційно-
комунікаційними технологіями.

Таким чином, у системі функціонування будь-
якого органу виконавчої влади на територіаль-
ному рівні мають розроблятися й прийматися:
◆  адміністративний регламент державних функ-

цій (зокрема з надання державних послуг);
◆  внутрішній організаційний регламент органу 

виконавчої влади;
◆  адміністративний регламент взаємодії орга-

ну виконавчої влади.
Адміністративний регламент державних функ-

цій повинен встановлювати адміністративні про-
цедури, за допомогою яких реалізуються права 
й обов’язки громадян і юридичних осіб. Учасни-
ками адміністративних процедур, що встанов-
люються адміністративним регламентом де-
ржавної функції, є громадяни й організації, 
органи державної влади, їх посадові особи. 
Учасниками адміністративних процедур, що 
встановлюються внутрішнім організаційним рег-
ламентом органу виконавчої влади є його поса-
дові особи. Адміністративний регламент взає-
модії має встановлювати процедури взаємодії 
органу виконавчої влади, учасниками яких є інші 

органи виконавчої влади, місцевого самовряду-
вання, їхні службовці. 

Усі зазначені регламенти, на наш погляд, 
і складуть зведений адміністративний регла-
мент органу виконавчої влади. Саме він, а не 
Етичний кодекс державного службовця і пови-
нен створити феномен етичної інфраструктури 
державної служби, а саме – незалежно від осо-
бистих якостей державний службовець буде 
працювати ефективно та якісно завдяки уник-
ненню надлишкової можливості вибору варіанту 
дії на власний розсуд.

Що має встановлювати адміністративний рег-
ламент? 

Адміністративний регламент державних функ-
цій повинен встановити адміністративні проце-
дури щодо взаємодії органу виконавчої влади 
з громадянами й організаціями: під час підго-
товки нормативних актів; при наданні держав-
них послуг; при здійсненні контролю за діяльніс-
тю громадян і організацій у встановленій сфері 
діяльності.

Внутрішній організаційний регламент органу 
виконавчої влади має встановлювати адмініст-
ративні процедури щодо: 
�  планування й складання бюджету діяльності 

органу виконавчої влади; 
�  організації засідань, роботи колегій, рад, 

проведення нарад; 
�  інформаційного, правового, матеріального 

забезпечення діяльності органу виконавчої 
влади, його структурних підрозділів; 

�  формування структурних підрозділів; 
�  відбору, підготовки, розміщення кадрів, про-

сування по службі; 
�  проведення службових розслідувань; 
�  контролю виконання прийнятих рішень; 
�  діловодства; 
�  взаємодії з інститутами громадянського сус-

пільства; 
�  інформування громадян і організацій про 

діяльність органу виконавчої влади; 
�  розгляду органом виконавчої влади звернень 

громадян і організацій; 
�  розгляду органом виконавчої влади скарг 

громадян і організацій на рішення та дії (без-
діяльність) органу виконавчої влади, його по-
садових осіб.

Адміністративний регламент взаємодії має 
встановлювати адміністративні процедури щодо: 
�  здійснення координації й контролю за діяль-

ністю установ та організацій, підпорядкова-
них органам виконавчої влади;
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�  виконання доручень Прем’єр-міністра України;
�  спільного нормативно-правового регулюван-

ня у встановлених сферах діяльності органів 
виконавчої влади;

�  участі органів виконавчої влади у нормотвор-
чій діяльності вищестоящого органу виконав-
чої влади;

�  підготовки органом виконавчої влади проек-
тів висновків і зауважень до проектів законів 
та постанов Кабінету Міністрів України; 

�  розгляду депутатських запитів;
�  взаємодії при наданні й одержанні інформа-

ції, висновків, експертиз;
�  спільного здійснення повноважень з надання 

державних послуг;
�  спільного здійснення повноважень з нагляду 

у встановленій сфері діяльності за діяльністю 
громадян та організацій;

�  спільного здійснення повноважень з управ-
ління майном;

�  утворення й організації діяльності міжвідом-
чих координаційних і дорадчих органів.

Разом з тим потрібно, аби адміністративні 
регламенти не встановлювали:
■  різний обсяг прав і обов’язків громадян за-

лежно від статі, раси, національності, мови, 
походження, майнового і посадового поло-
ження, місця проживання, ставлення до 
релігії, переконань, належності до громадсь-
ких об’єднань тощо;

■  різний обсяг прав і обов’язків організацій за-
лежно від їх організаційно-правової форми та 
складу учасників;

■  положень, що обмежують чи створюють пе-
решкоди для ведення незабороненої еконо-
мічної чи іншої підприємницької діяльності 
громадян і організацій;

■  положень, що передбачають обов’язки гро-
мадян і організацій щодо реалізації дій (зок-
рема подання на розгляд документів чи вне-
сення платежів), не передбачених законом.

До змісту адміністративного регламенту дер-
жавної функції доцільно внести:
➢  коло учасників адміністративної процедури;
➢  юридичні факти, з якими пов’язується здійснен-

ня регульованого адміністративного процесу;
➢  обов’язкові стадії (етапи) адміністративної 

процедури;
➢  права й обов’язки громадян і організацій у про-

цесі здійснення адміністративної процедури;
➢  обов’язки і права органу виконавчої влади 

і його посадових осіб у процесі здійснення 
адміністративної процедури;

➢  строки реалізації дій учасниками адмініст-
ративної процедури;

➢  варіанти дій і рішень органу виконавчої вла-
ди, його структурних підрозділів, посадових 
осіб у ході виконання державної функції та 
формалізованих критеріїв вибору одного 
з варіантів дії чи рішення;

➢  порядок оскарження рішень, прийнятих 
у процесі здійснення адміністративної про-
цедури, з вказівкою органу виконавчої влади 
і (чи) посадової особи, якому (якій) може бути 
подана скарга, термінів оскарження;

➢  показники результативності регульованого 
адміністративного процесу;

➢  стандарт державної послуги (у випадку, якщо 
здійснення державної функції дозволяє на-
дання державної послуги).

Цим регламентом має забезпечуватися дос-
тупність для громадян і організацій у режимі ре-
ального часу інформації про хід реалізації дер-
жавної функції в цілому, а також про хід здійс нення 
відповідних процесів, їх окремих стадій (етапів). 
Граничні (максимальні) строки здійснення регу-
льованих адміністративним регламентом ад-
міністративних процесів у цілому, а також їх ок-
ремих стадій (етапів), як правило, повинні 
встановлюватися як мінімально необхідні, з ура-
хуванням відповідних ресурсів. Крім цього, ад-
міністративний регламент державної функції 
може містити підстави й порядок застосування 
спрощеної адміністративної процедури (наприк-
лад, порядок прискореної видачі паспорта та 
виписки з кадастру).

На наш погляд, підстави залучення державних 
службовців органів виконавчої влади до дис-
циплінарної відповідальності за невиконання чи 
неналежне виконання вимог адміністративного 
регламенту мають встановлюватися окремо для 
кожної стадії (етапу) адміністративного процесу. 

Внутрішній організаційний регламент органу 
виконавчої влади повинен містити:
◆  процедури здійснення найважливіших забез-

печувальних функцій органу виконавчої влади, 
що мають вирішальне значення для ефектив-
ного здійснення повноважень даного органу;

◆  форми і порядок контролю, зокрема з боку 
громадян і організацій, щодо реалізації дій 
і прийняття рішень у ході виконання функцій 
органу виконавчої влади;

◆  форми звітності про діяльність органу з вико-
нання державних функцій;

◆  відповідальність за невиконання чи неналеж-
не виконання адміністративного регламенту. 
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Внутрішній організаційний регламент органу 
виконавчої влади має передбачати:
�  обов’язкову документальну фіксацію звер-

нень громадян і організацій із претензіями 
з приводу порушень їх прав та інтересів, зок-
рема безпосередньо в момент порушення;

�  обов’язкову документальну фіксацію інфор-
мації про результати вирішення претензій, 
включаючи відомості про дії посадових осіб, 
яким була адресована претензія;

�  обов’язки державних службовців, які здійс-
нюють безпосередню взаємодію з громадя-
нами й організаціями, щодо врегулювання їх 
претензій;

�  порядок обліку й збереження інформації про 
претензії громадян і організацій з приводу 
порушень їх прав та інтересів стосовно струк-
турних підрозділів і посадових осіб, про ре-
зультати їх вирішення; 

�  порядок контролю й аналізу динаміки пре-
тензій громадян і організацій стосовно орга-
ну виконавчої влади, його структурних під-
розділів і посадових осіб;

�  порядок виявлення й усунення причин, що 
породжують систематичні претензії грома-
дян і організацій;

�  порядок розгляду суперечок між громадяна-
ми, організаціями і посадовими особами 
у зв’язку з пред’явленими громадянами й ор-
ганізаціями претензіями;

�  порядок застосування дисциплінарних стяг-
нень у зв’язку з претензіями громадян і ор-
ганізацій, зокрема у зв’язку із систематични-
ми претензіями;

�  порядок заохочення за роботу без претензій 
з боку громадян і організацій;

�  порядок обліку претензій з боку громадян 
і організацій, винесених у зв’язку з цим дис-
циплінарних стягнень, при вирішенні питань 
щодо просування по службі.

Адміністративна процедура розгляду скарг 
громадян та організацій на дії (бездіяльність) 
або рішення посадових осіб має передбачати 
обов’язкове проведення службової перевірки 
і надання письмової відповіді на скаргу, в якій 
повинна бути інформація щодо залучення вин-
них посадових осіб до дисциплінарної відпові-
дальності або мотивований висновок про від-
сутність порушень в діях, що оскаржуються. 
Внутрішній адміністративний регламент органу 
виконавчої влади має містити нормативи і поря-
док використання ресурсів (зокрема інформа-
ційних, кадрових і матеріальних), необхідних для 

здійснення кожного з регульованих ним адмі-
ніст ративних процесів.

Також адміністративний регламент взаємодії 
повинен містити: 
☑  коло учасників адміністративної процедури;
☑  юридичні факти, з якими пов’язується здійснен-

ня регульованого адміністративного процесу;
☑  обов’язкові стадії (етапи) адміністративної 

процедури;
☑  права й обов’язки органів виконавчої влади 

при здійсненні адміністративної процедури;
☑  строки здійснення адміністративної процедури;
☑  варіанти дій і рішень учасників взаємодії на 

кожній його стадії й формалізовані критерії 
вибору одного з варіантів дії чи рішення;

☑  нормативи використання ресурсів (зокре-
ма інформаційних, кадрових і матеріальних), 
необ хідних для здійснення регульованих 
адмініст ративних процесів;

☑  загальні вимоги до інформаційного забезпе-
чення здійснення адміністративної процедури;

☑  відповідальність посадових осіб за порушення 
вимог адміністративного регламенту взаємодії.

Адміністративний регламент взаємодії може 
містити також підстави і порядок застосування 
спрощеної адміністративної процедури.

Процедура розробки адміністративних регла-
ментів має спиратися на такі етапи:
1) підготовку, узгодження і затвердження техніч-

ного завдання на розробку адміністративно-
го регламенту;

2) підготовку й попереднє узгодження проекту 
адміністративного регламенту;

3) експертизу проекту адміністративного регла-
менту;

4) публічне обговорення проекту адміністратив-
ного регламенту;

5) доопрацювання проекту з урахуванням ре-
зультатів публічного обговорення й експер-
тизи;

6) узгодження і внесення доопрацьованого про-
екту адміністративного регламенту на за-
твердження.

Розробником адміністративного регламенту 
має бути відповідний орган виконавчої влади, 
який мусить залучати до його створення устано-
ви, що представляють інтереси громадян у сус-
пільних відносинах. 

З метою забезпечення громадського контролю, 
представництва інтересів громадян і організа-
цій, їх об’єднань при розробці, аналізі ефектив-
ності застосування, внесення змін і допов-
нень, скасування адміністративних регламентів 
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доцільно створити при Головдержслужбі Украї-
ни та її територіальних підрозділах дорадчі ор-
гани для надання відповідної методичної допо-
моги.
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МОЛОДЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

В Україні триває реформування державної 
служби. Постановою Кабінету Міністрів України 
від 16 листопада 2005 року № 1095 доповнено 
Програму підготовки та залучення молоді до дер-
жавної служби та служби в органах місцевого 
самоврядування, створення умов для її про-
фесійного зростання [1].

Дійсно, не можна оновити державну службу 
та службу в органах місцевого самоврядування 
без залучення до служби молодих, кваліфікова-
них та перспективних людей.

Для оцінки стану корпусу державної служби, 
його вікового складу застосовуються дані ста-
тистичних досліджень за формою № 9-ДС, звіт 
за якою, на жаль, формується лише раз на рік, 
станом на 1 січня року, наступного за звітним. 

У цій роботі для вивчення положення молоді 
на державній службі залучені статистичні дані 
автоматизованої системи персоніфікованого 
обліку відомостей (АСПОВ) Пенсійного фонду 
України (ПФУ). Цей масив даних використову-
вався зокрема при вивченні гендерного аспекту 
державної служби [2]. 

Відомості системи АСПОВ накопичуються для 
того, щоб для кожної застрахованої особи при 
досягненні нею пенсійного віку можна було ди-
ференційовано оцінити її внесок у своє пенсійне 
страхування. Цей внесок насамперед пов’язаний 
із зарплатою (доходом), з якої особа сплачувала 
внески за обов’язкове державне пенсійне стра-
хування (враховуються також платежі за особ-
ливими способами оподаткування), та періода-
ми її трудової (так само, як і підприємницької) 
діяльності, протягом яких здійснювалася ця 
сплата. Оскільки в системі АСПОВ присутні дані 
й про спеціальний стаж застрахованої особи, 
наприклад, про зарахування періоду роботи до 
стажу державної служби (відповідна додаткова 
позначка подається приблизно так: "Застрахо-
вана особа протягом звітного року мала також 
такий-то стаж, який дає право на пенсійне за-
безпечення згідно з частиною першою статті 37 
Закону України "Про дер жавну службу"), окремо 
можна розглянути й категорію державних служ-
бовців. Таким чином можна оцінити кількість 
дер жавних службовців, їх вік, стать, оплату праці, 
періоди трудових відносин з роботодавцем про-
тягом звітного року, інші похідні показники. Звіс-
но, те ж саме можна визначити і для усього зайня-
того населення в цілому.

Наше дослідження базується на даних Одесь-
кої області, які отримували за допомогою SQL–
запитів до обласної бази даних системи АСПОВ, 
спеціально створеної для виконання відомчих та 
прикладних завдань з 35-ти баз даних управлінь 
ПФУ в районах, містах обласного значення та 
районах м. Одеси.

В. БЕССАРАБ,
кандидат технічних наук, 

начальник відділу персоніфікованого обліку 
Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області
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Порівняльний аналіз здійснювався за такими 
параметрами:
➢  2004-й та 2005-й роки як звітні для нараху-

вання зарплати (доходу); 
➢   усі застраховані особи (ЗО) та застраховані 

особи, що мають статус державних службов-
ців (ЗО-ДС).

Спочатку вивчили власне віковий склад ЗО та 
ЗО-ДС, потім – зв’язок вікового складу зі звіль-
ненням та прийомом на роботу (державну служ-
бу) ЗО та ЗО-ДС.

Оскільки можливості продовжувати працюва-
ти після досягнення віку виходу на пенсію – 55 ро-
ків для ЗО-жінки та ДС-жінки, 60 років для ЗО-чо-
ловіка та ДС-чоловіка – у пересічної застрахованої 
особи та особи  –  державного службовця різні (як 
відомо, для державної служби встановлено гра-
ничний термін перебування), у дослідження не 
включали осіб старше зазначеного віку, при цьо-
му всіх досліджуваних розподілили на 4 інтерва-
ли: особи до 30-ти років, особи від 31-ти до 40-ка 
років, особи від 41-го до 50-ти років, особи від 
51-го до 56-ти років (жінки) та до 61-го року (чо-
ловіки). Результати досліджень подано на рис. 1. 

Згідно з даними системи персоніфікованого 
обліку в 2004–2005 роках в Одеській області 
найбільша кількість застрахованих – це особи 
віком до 30-ти років (1-й віковий інтервал) – 
103,5–131,4 тис. жінок та 113,8–116,4 тис. чо-
ловіків і віком від 41-го до 50-ти років (3-й віко-
вий інтервал) – відповідно 114,1–109,6 тис. та 
100,1–95,1 тис. (рис. 1, а).

В інших вікових інтервалах осіб було помітно 
менше. Стосовно 2-го інтервалу можна припусти-
ти таке: кількість осіб віком від 31-го до 40 років, 
тобто народжених з середини 60-ти до середини 
70-тих років ХХ століття, менша через вплив
наслідків Другої світової війни (багато дітей не 
народилося у 1941–1946 роках). Через двад-
цять років, тобто через одне покоління, це поз-
начилося вдруге (так звана друга хвиля), адже 
у ненароджених осіб також не могли народи-
тися діти [3].

У 4-му віковому інтервалі кількість осіб менша 
через природне убування. У жінок цей інтервал 
вдвічі коротший (5 років проти 10-ти у чоловіків).

Порівняння досліджених років між собою свід-
чить, що 2005 року побільшало лише жінок і чо-
ловіків з 1-го інтервалу та жінок з 2-го інтервалу.

Віковий розподіл державних службовців не 
менш нерівномірний.

У жінок він такий: найбільша кількість – молоді 
особи (4,38–4,55 тис.), хоча різниця між кількістю 

осіб у 2-му (3,18–3,23 тис.) та 3-му (3,56–3,37 тис.) 
інтервалах не така разюча (рис. 1, б).

У чоловіків розподіл чисельності осіб залежно 
від віку ще більш пологий. У кожному наступно-
му віковому інтервалі кількість осіб менша, аніж 
у попередньому.

В усіх інтервалах кількість чоловіків значно 
менша, ніж жінок. Таке спостерігається навіть 
у  4-му інтервалі, який, до речі, вдвічі довший за 
кількістю років для чоловіків.

2005 року порівняно з попереднім роком та-
кож побільшало лише жінок і чоловіків з 1-го ін-
тервалу та жінок з 2-го інтервалу.

Серед зайнятого населення частки жінок ві-
ком до 30-ти років та від 41-го до 50-ти років 
є найбільшими: кожних – майже третина насе-
лення (від 27,8 до 33,3 %). Зазначимо, що 2005 ро-
ку перших побільшало з 28,2 % до 33,3 %, дру-
гих – поменшало з 31,1 % до 27,8 % (рис. 1, в).

2005 року стало менше і жінок іншого віку: у 2-му 
інтервалі – з 26,1 % до 25,9 %, у 4-му – з 14,6 % 
до 13,0 %. Отже, 2005 року середній вік ЗО-жі-
нок зменшився.

Серед чоловіків найбільша кількість – молоді 
особи віком до 30-ти років – 29,7–30,8 %. Дещо 
менше представників 3-го інтервалу (26,1–25,1 %), 
ще менше – осіб 2-го (23,2–22,9 %) та 4-го 
(21,0–21,2 %) інтервалів.

На державній службі найбільше молоді. Кож-
на третя жінка (34,4–35,9 %) – це особа до 30-ти 
років. Чоловіків цього віку трохи менше – 31,7–
32,3 % (рис. 1, г).

Характерно, що інтервал віку до 30-ти років 
для державних службовців фактично більш ко-
роткий, адже трудову діяльність можна почи-
нати чи не зі шкільної лави, що, до речі, за да-
ними системи персоніфікованого обліку можна 
спостерігати доволі часто, особливо в сільсь-
кій зоні; іноді це відповідає вікові особи 15–
17 років. Для зайняття ж посади державного 
службовця за визначенням (згадаємо Закон 
України "Про дер жавну службу" та кваліфіка-
ційні вимоги) попередньо слід витратити кіль-
ка років для здобуття вищої освіти. Отже,
молода застрахована особа потрапить на дер-
жавну службу не раніше ніж у 21–22 роки. Та 
все одно, молодь на державну службу йде 
більш охоче.

Питомі частки державних службовців в інших ві-
кових інтервалах приблизно такі самі, як і їх кіль-
кісне співвідношення. Примітно, що у період 2004–
2005 років збільшилися частки саме молоді віком 
до 30-ти та до 40-ка років (див. рис. 1, г).

ПРАКТИКА РОБОТИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 4/2006 31

Рис. 1. Віковий склад застрахованих осіб (ЗО)
 та ЗО-державних службовців (ДС) Одеської області у 2004 —2005 рр.
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Рис. 2. Віковий склад ЗО та ЗО-ДС Одеської області, які у 2004—2005 рр. 
звільнилися з роботи (державної служби) або були прийняті на неї
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Тривалість трудових відносин застрахованих 
осіб з їх роботодавцями підраховували як за ос-
новними, так і за іншими місцями роботи.

Якщо розподіл застрахованих осіб за віком 
свідчить про кількісну перевагу молоді, то зай-
нятість молоді протягом року є якраз наймен-
шою. Спостерігається чітка залежність: чим мо-
лодша особа, тим коротший час упродовж року 
вона працевлаштована. Так, особа віком до 30-ти 
років працює у середньому 8,2–9,2 календарних 
місяця, до 40-ка років – 9,8–10,5 місяця, до 50-ти – 
10,3–11,2 місяця, понад 50 років – 11,2–12,0 мі-
сяця (рис. 1, д).

Таким чином, молоді застраховані особи пра-
цюють у середньому лише від двох третин до 
трьох чвертей року, що є закономірним, адже 
молодий вік – це часто лише пошуки роботи, 
часткова зайнятість тощо.

З огляду на стать застрахованої особи слід 
констатувати, що за всіма віковими інтервалами 
більш тривалий час упродовж року працевлаш-
товані ЗО-жінки.

Державні службовці-жінки у середньому пра-
цевлаштовані довше за жінок усього зайнятого 
населення в цілому: особи віком до 30-ти років 
працюють 9,3–9,5 місяця, до 40 років – 10,5–
10,9 місяця, до 50-ти років – 10,9–11,8 місяця. 
Лише віком понад 50 років ЗО-жінки працюють 
більш короткий період – 11,6–11,9 місяця, що 
пояснюється необхідністю залишити службу піс-
ля досягнення ними граничного терміну перебу-
вання на ній (рис. 1, е); до ЗО-жінки без статусу 
державного службовця законодавство такої ка-
тегоричної вимоги після досягнення нею пенсій-
ного віку не ставить.

Для ДС-чоловіків характерним було те, що 
2004 року вони працювали більш тривалий пе-
ріод аніж ЗО-чоловіки (виключення складають 
лише ДС-чоловіки віком до 30-ти років), а 2005 – 
менш тривалий. Це може бути зумовлено лише 
тим, що з 2004 до 2005 року склад цих осіб част-
ково оновився. Через наявність конкурсу на зай-
няття вакантної посади державного службовця, 
і, відповідно, призначений на це час для прий-
няття документів, частина року, протягом якої 
можна було б працювати, не могла бути не втра-
ченою. Наведене стосувалося всіх вікових інтер-
валів окрім 1-го. Отже, оновитися могла, з  ог-
ляду на вік, середня та вища ланки керівників. 
Молодіжний склад не оновлявся; більш того, 
2005 року ці ДС-чоловіки працювали дещо 
довше аніж 2004 року (відповідно 8,5 місяця 
проти 8,2).

Високою зайнятість державних службовців 
можна вважати для всіх інтервалів, окрім хіба 
що 1-го. При цьому одразу для 2-го інтервалу 
зайнятість стає високою, а не зростає плавно 
від 1-го до 4-го інтервалу, як загалом для зай-
нятого населення.

Середня зайнятість державних службовців 
протягом року є вищою ще й тому, що їм не доз-
волено сумісництво, яке, як відомо, збільшує 
арифметичну суму періодів, відпрацьованих на 
основному та інших місцях роботи, а отже й су-
марну тривалість трудових відносин протягом виз-
наченого періоду з усіма своїми роботодавцями.

З метою дослідження підсумовану по всіх ро-
ботодавцях зарплату пересічної застрахованої 
особи за рік розділили на тривалість періоду її 
трудових відносин протягом цього року і одер-
жали середню місячну зарплату особи.

Різну зайнятість ЗО та ЗО-ДС пояснює аналіз 
рівня оплати їх праці: чим молодше застрахова-
на особа, тим менше її зарплата, тим більше 
в особи мотивів змінити роботу і якусь частину 
року відповідно не працювати. Така залежність 
(рис. 1, є) є доволі чіткою.

Середня місячна зарплата ЗО-жінки віком до 30-
ти років (386,5 грн 2004 року, 470,4 грн 2005 року) 
на 21,5–30,5 % менше за відповідний показник ЗО-
жінки віком понад 50 років (відповідно 492,1 грн та 
676,7 грн).

У ЗО-чоловіків така нерівність менш разюча: 
різниця сягає лише 13,9–17,7 % на користь най-
більш літніх осіб.

При цьому зарплата чоловіків вища ніж у жі-
нок. Вже знайома за попередніми роками [2] 
гендерна нерівність не зменшилася: пересічна 
ЗО-жінка сьогодні не одержує й минулорічної 
зарплати пересічного ЗО-чоловіка.

Середня зарплата державного службовця за-
лежить від віку ще більше: серед ДС-жінок зар-
плата особи з 4-го вікового інтервалу більша ніж 
в особи з 1-го інтервалу на 32,5–34,8 %, серед 
ДС-чоловіків – на 32,0–34,9 %. Особливо багато 
"програє" зарплата молоді: зарплата особи ві-
ком до 30-ти років суттєво менша, ніж зарплата 
осіб з сусіднього вікового інтервалу (рис. 1, ж): 
у жінок ця різниця складає 23,0–31,4 %, у чолові-
ків – 24,0–34,5 %.

Вочевидь саме з цієї причини державні службов-
ці віком до 30-ти років менше працюють протягом 
року і в них є більше мотивів знайти більш оплачува-
ну роботу. Далі, з віком (інтервали 2–4), зарплата 
продовжує зростати, проте вже не так суттєво. Біль-
ше це стосується державних службовців-жінок,
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а у ДС-чоловіків, навпаки, найбільш оплачувани-
ми є особи середнього віку. Можна припустити, 
що на сьогодні саме до цієї вікової категорії на-
лежать керівники (їх найвища зарплата може пояс-
нюватися лише найвищим посадовим окладом).

Нерівність в зарплаті державних службовців-
жінок та чоловіків спостерігалася й раніше [2]. 
За віковим аспектом: зарплата жінок 1-го, 3-го 
та 4-го інтервалів відстає від зарплати чоловіків 
у середньому на 1,5–2,0 роки, жінок 2-го інтер-
валу – ще більше. Це лише підтверджує, що се-
ред ДС-жінок такого віку керівників немає або їх 
небагато.

Віковий аспект державної служби в інтересах 
дослідження деталізували шляхом розгляду ли-
ше осіб, які працювали неповні 2004-й та 2005-й 
роки. Непрямим чином така обставина могла 
свідчити про те, що особа або звільнилася з ро-
боти (служби) до кінця календарного року (ста-
ном на 1 січня працювала, станом на 31 груд -
ня – ні), або була прийнята на роботу (службу) не 
з початку календарного року (станом на 31 грудня 
вже працювала, хоча станом на 1 січня – ще ні).

З системи АСПОВ можна дізнатися і це, адже, 
нагадуємо, в ній ураховуються і періоди сплати 
страхових внесків, а кожен з періодів представ-
лено датами його початку та кінця.

Результати спостережень подано на рис. 2. 
Як і на рис. 1, де всередині вікового інтервалу 
результати різнилися один від одного суттєво, 
для наочності дані подали у вигляді графіка, 
в протилежному випадку – у вигляді гістограми.

Спочатку визначили кількість застрахованих 
осіб, які або працювали не з початку року, або 
звільнилися до кінця року. Далі підрахували, які 
частки цієї кількості (її прийняли за 100,0 %) 
складали вікові групи. Потім те ж саме підраху-
вали стосовно ЗО-державних службовців.

Як і очікувалося, молоді застраховані особи 
звільняються найчастіше: серед осіб віком до 30-
ти років таких 30,2–36,7 % загальної чисельності 
тих, хто працював станом на 1 січня звітного ро-
ку, проте звільнився до кінця року. При цьому 
порівняно з 2004 роком 2005 року чоловіки цього 
віку звільняються з роботи частіше за жінок.

Частка звільнень осіб 4-го інтервалу (вік по-
над 50 років) незначна. Порівняно із чоловіками 
жінок не набагато менше (17,3–20,7 % проти 
22,3–23,0 %): при досягненні віку виходу на 
пенсію вони звільняються більш охоче за чолові-
ків, оскільки для них цінності сім’ї, якій тепер 
можна приділити більше уваги, переважають 
над цінністю їх відносно невеликої зарплати. Як 

наведено раніше [3], рішення продовжити тру-
дову діяльність у пенсійному віці приймає 10–
11 % зайнятого населення, і це переважно чо-
ловіки.

Частка звільнень з державної служби осіб ві-
ком до 30-ти років сягає 38,2 % усіх звільнень. 
Ще одна характерна особливість – 2005 року 
частка звільнених ДС-чоловіків цього віку різко 
скоротилася (з 34,3 % до 25,5 %). Частково це 
пояснюється тим, що зросла питома вага частки 
звільнених осіб віком 31–40 років (рис. 2, б).

Порівнюючи частки звільнених ЗО-ДС та част-
ки чисельності ЗО-ДС (див. рис. 1, г), можна по-
бачити, що перший параметр більший за другий 
тільки для молоді. Отже, молодь звільняється 
з державної служби дещо частіше за своїх більш 
літніх колег.

Середня заробітна плата осіб, що звільнялися 
з роботи, менша за середню зарплату їх ровес-
ників у цілому серед зайнятого населення. Таке 
спостерігається в усіх 4-х вікових інтервалах для 
обох статей (рис. 2, в).

З огляду на викладене можна стверджувати, 
що причиною звільнення з роботи пересічної за-
страхованої особи є передусім незадовільні 
умови оплати праці.

"Відставання" середньої зарплати звільнених 
від середньої зарплати всіх ЗО-ровесників при-
близно однакове для всіх вікових груп (рис. 1, є).

У державних службовців дещо інша картина. 
У жінок зарплата тих, хто звільнився, була мен-
шою за середній рівень зарплати ДС-жінок (рис. 
2, г). Таким чином, низький рівень зарплати все 
ще можна було розглядати як основну причину, 
через яку особа звільнилася.

У ДС-чоловіків цього не спостерігається. За-
робітна плата була майже однакова, причому 
в усіх вікових інтервалах. Отже, в цій категорії 
осіб звільнення зовсім не обов’язково може бу-
ти пов’язане з невдоволенням рівнем оплати 
праці. Щоправда, до зарплати особи, що звіль-
няється, можуть входити різні компенсаційні 
виплати, наприклад, оплата днів невикориста-
ної основної відпустки (відпусток), що збільшує 
фонд зарплати, не збільшуючи період трудових 
відносин особи з роботодавцем.

Цікаво, що зарплата звільнених державних 
службовців значно перевищує середню зарпла-
ту зайнятого населення: як тої частини зайнято-
го населення, що звільнялася, так і в цілому зай-
нятого населення.

Виходить, для державних службовців, до яких 
у середньому ставляться більш високі вимоги та 
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більш жорсткі обмеження, властиво вимагати 
й більш високий рівень зарплати: часто їх не 
влаштовує навіть відносно більш висока порів-
няно із зайнятим населенням у цілому заробітна 
плата.

Розподіл за статтю та віком ЗО, які були прий-
няті на роботу, подано на рис. 2, д.

Найчастіше прийом на роботу пов’язаний із 
наймом осіб з 1-го вікового інтервалу: 2005 року 
кожна друга прийнята на роботу жінка була ві-
ком до 30-ти років; серед чоловіків таких осіб – 
4 з кожних 10-ти. Далі, зі збільшенням віку пра-
цівників, частка прийнятих осіб поступово 
знижується.

Характерним є порівняння питомих часток 
прийнятих та звільнених осіб (див. відповідно 
рис. 2, д та рис. 2, а). Для перших 2-х вікових 
груп прийом переважає над звільненням, потім 
картина змінюється на зворотну.

Найчастіше на державну службу приймають мо-
лодь: більше половини прийнятих (52,7– 58,5 %) – 
особи віком до 30-ти років. Виключення складав 
лише 2005 рік для ДС-чоловіків (38,9 %); нато-
мість цього року приймали на державну службу 
дещо більше чоловіків з інших 3-х вікових кате-
горій (рис. 2, е).

У 4-му інтервалі все однозначно: в особи ві-
ком понад 50 років зовсім мало шансів бути 
прийнятою на державну службу. Серед прийня-
тих таких осіб – лише 3,7– 13,2 %.

Отже, стосовно влаштування на державну 
службу та звільнення з неї, молодь є найбільш 
мобільною групою.

Заробітна плата осіб, прийнятих на роботу, 
у середньому перевищує, хоча й не набагато, 
зарплату осіб, що звільнялися з роботи. Виклю-
чення складають особи віком понад 50 років. 
Їм можуть платити (йдеться про ЗО-чоловіків, 
2005 рік) менше, ніж молодшим за них на 10 ро-
ків (рис. 2, є).

Виявляється, у цілому вік особи не впливає 
на її зарплату. А от гендерна нерівність чітко 
простежується й тут: чоловіку одразу платять 
більше. Зарплата ЗО-жінки відстає рівно на 
рік, принаймні 2004–2005 років відбувалося 
саме так.

Перевага в зарплаті тих, хто прийшов, над зар-
платою тих, хто пішов, найбільше у молодих за-
страхованих осіб, тоді як у 2-му та 3-му вікових 
інтервалах вона майже непомітна. У 4-му інтер-
валі більшу зарплату одержують ті, хто звільнив-
ся. Це лише підтверджує припущення, що тут 
часто звільняються не лише через невдоволення 

рівнем зарплати, а й у зв’язку з досягненням 
віку виходу на пенсію.

Оплата праці ЗО-ДС, що прийшли на держав-
ну службу, відрізняється певною своєрідністю 
(рис. 2, ж).

ДС-жінкам віком до 30-ти років платять або 
стільки ж, як і тим, хто пішов зі служби, або лише 
трохи більше. 2004 року так само можна було 
сказати й про чоловіків цього віку. 2005 року їм 
стали платити більше, але це було пов’язано не зі 
зміною ставлення до молоді, а з ростом зарплати 
усіх державних службовців (див. рис. 1, ж).

Іншого можна було б і не чекати, адже струк-
тура зарплати та усталені підходи до оплати 
праці державних службовців, зокрема молодих, 
при цьому не змінюються. Іншими словами, мо-
лоді ЗО-ДС звільняються саме через оплату 
праці (див. рис. 2, г), але ті, хто приходить за-
мість них, одержують стільки ж. Йде певна рота-
ція: осіб, яких зарплата не задовольняє, заміню-
ють ті, кого така сама зарплата задовольнить. 
Очевидно, що з точки зору залучення до дер-
жавної служби кваліфікованих та амбітних пра-
цівників такий процес є негативним.

ДС-чоловіків з 2-го вікового інтервалу звіль-
нили багато, однак і прийняли чимало. Працю 
тих, хто прийшов на службу, оплачували добре. 
Така сама ситуація спостерігається й у прийня-
тих чоловіків з 3-го вікового інтервалу.

Найбільш разюча різниця в зарплаті не на ко-
ристь тим, хто прийшов на службу, спостері-
гається й в осіб віком понад 50 років. При цьому, 
як і в зайнятому населенні в цілому, жінкам цьо-
го інтервалу платять більше за більш молодих 
співробітників, чоловікам – менше.

Отже, на державній службі найбільше молоді. 
Однак ця частка державних службовців й звіль-
няється частіше. Причина – відносно низька 
порівняно з більш літніми колегами по службі за-
робітна плата. Це, в свою чергу, є проявом впли-
ву структури зарплати, яка за багатьма складо-
вими – посадовим окладом, доплатою за ранг 
державного службовця, надбавкою за вислугу 
років, щорічною додатковою відпусткою як дер-
жавному службовцю, що має стаж державної 
служби понад 10 років – здійснює вплив не на 
користь зарплати молодого державного служ-
бовця. Як результат, молоді державні службовці 
найменше працевлаштовані протягом кален-
дарного року.

Найбільш часто приймаються на державну 
службу саме молоді державні службовці. Однак це 
зовсім не позначається на підвищенні середнього 
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рівня зарплати та зайнятості протягом року цієї 
категорії застрахованих осіб. Фактично йде без-
перервна заміна тих, хто не погодився з відносно 
невисокою, як для молодої та амбітної особи, зар-
платою, на тих, хто з такою зарплатою погодить-
ся. Однак і ці останні у середньому працювати-
муть недовго, і оплачуватимуться відносно 
низько.

Слід зазначити, що незважаючи на те, що у ці-
лому серед зайнятого населення зарплати ще 
нижчі, аніж на державній службі, молоді держав-
ні службовці все одно звільняються часто. Мо-
лоді державні службовці, що працювали вчора, 
звісно, йдуть на вищі зарплати – інакше не було 
б сенсу. Державна служба фактично втрачає 
частину цієї категорії перспективних та амбітних 
спеціалістів.

Отже, при здійсненні програми підготовки та 
залучення молоді на державну службу слід на-
самперед виправити описаний негативний про-
цес. Передусім слід змінити структуру зарплати 
державного службовця. Зокрема збільшити пи-
тому частку посадового окладу.

Меншу питому вагу мусить мати й надбавка 
за вислугу років. Вислуга років має обчислюва-
тися лише за час роботи в органах виконавчої 
влади та органах місцевого самоврядування. 
Слід погодитися з необхідністю залучення до 

державної служби досвідчених працівників. Про-
те до стажу державної служби згідно з відповід-
ним порядком наразі іноді зараховують періоди 
роботи в установах, на підприємствах та органі-
заціях (їх список безперервно доповнюється), 
що не належать до її сфери.

Разом з тим слід виділити й позитив: зрушен-
ня в оплаті праці державних службовців, які 
спостерігалися 2005 року, очевидні. Відношен-
ня зарплат осіб різного віку збереглися, однак 
абсолютні розміри зарплат виросли більше за 
відповідний показник серед зайнятого населен-
ня, тому в цілому умови для заохочення молоді 
на державну службу стали більш сприятливими.

1. Про внесення змін до Програми підготовки та 
залучення молоді до державної служби та служби 
в органах місцевого самоврядування, створення умов 
для її професійного зростання: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 16 листоп. 2005 р. № 1095. – 
Спосіб доступу: http://rada.gov.ua.

2. Бессараб В. М. Гендерний аспект державної служ-
би. – Вісн. держ. служ-би України. – 2005. – № 4. – 
С. 45–51.

3. Бессараб В. М., Грушко Л. В. Демографічні ри-
зики солідарної пенсійної системи. – Україна: аспекти 
праці. – 2003. – № 5. – С. 26–34.
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Незворотний поступ України шляхом глибо-
ких демократичних перетворень, розв’язання 
надзвичайно гострих політичних і соціально-
економічних проблем національного розвитку, 
орієнтири європейської та євроатлантичної ін-
теграції як ніколи вимагають постійної уваги до 
найактуальнішої проблеми державного будів-
ництва – формування та ефективного вико-
ристання кадрового потенціалу.

На сучасному етапі державотворення Україні 
потрібні фахівці, здатні швидко реагувати на нові 

виклики часу, творчо реалізовувати сучасну мо-
дель економічного розвитку, діяти адаптовано 
до формування громадянського суспільства, ін-
тегрування у світове співтовариство.

Хоча становлення нашої держави починалося 
не з нуля, але за відсутності власного досвіду дер-
жавотворення та за браком часу країна й нині 
відчуває дефіцит професіоналізму в державному 
управлінні, причому як на загальнодержавному, 
так і, особливо, на місцевому рівнях.

У перші роки незалежності, через суто суб’єк-
тивні причини, замість творчого використання 
було розгублено більшість позитивного, що зали-
шилося від старої, хоча надзвичайно досконалої 
та вдумливої системи роботи з кадрами, неви-
правдано відсторонено на задній план значну час-
тину патріотично налаштованих професіоналів, 
зруйновано практику кваліфікаційного росту.

Саме тому сьогодні в органах виконавчої вла-
ди хоча і залишилося ще чимало кваліфікованих 
працівників, однак посилився ризик зменшення 
кадрової потужності (і зрозуміло, що це пере-
важно люди старшого віку). Водночас відсут-
ність дієвого резерву та збалансованого спів-
відношення між досвідом та молодістю 
призводить до того, що на досить високі посади 
часто потрапляють випадкові люди за парамет-
рами професійності та морально-етичними 
якостями. Вони не мають ні сучасних знань, ні 
виробничого досвіду, ні життєвої школи, ні вмін-
ня згуртувати навколо себе відповідальних і від-
даних державній справі людей. Спираючись на 
власний багаторічний досвід роботи на різних 
посадах у Чернігівській області хочу зазначити, 
що заключний етап функціонування старої дер-
жавної машини, а також період так званої люст-
рації, замішаний на владній ейфорії квотованого 
пошуку нових облич, сформували негативне об-
личчя влади, а звідси і ступінь довіри до неї у на-
селення.

Чернігівщина – це древня, воістину державни-
цька земля. І за радянських часів вона завжди 
славилася своїми кадрами, і в новітній історії по-
повнилася когортою непересічних особистостей. 
Ця земля подарувала Україні Президента краї-
ни, Голову Верховної Ради, Прем’єр-міністра 

М. БУТКО,
доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту Чернігівського державного 
технологічного університету

КАДРОВА ДОМІНАНТА ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 
В ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРІОД
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та багатьох урядовців, Генерального прокурора, 
Голів Верховного і Конституційного судів, цілу 
плеяду представників інтелектуальної еліти, 
визнаної світом.

Наразі ж маємо губернаторів, які керуються 
виключно власним бізнесовим інтересом, без-
порадних, а то і просто бездарних керівників ба-
гатьох районів, а на останніх виборах до них до-
дався ще й значний прошарок кон’юнктурних 
депутатів-пропорційників.

Що ж до центральних органів виконавчої вла-
ди, то хочу висловити думку багатьох небайду-
жих до справ державного управління людей, 
яких дивує ситуація, коли людина, провівши 
кілька місяців у депутатській залі, опиняється 
в  міністерському кріслі. Хіба можна, скажімо, 
ефективно управляти економікою держави че-
рез обізнаність лише в економічній теорії? Без-
перечно ні. Навіть широке розмаїття переконань 
щодо відокремлення політичних і адміністратив-
них фігур у державному менеджменті ніколи не 
виправдає такої практики, тим більше на сучас-
ному, надзвичайно відповідальному етапі. 

На моє глибоке переконання, і європейський 
досвід є тому прикладом, кожний менеджер на 
шляху свого кар’єрного росту окрім наявного 
фахового рівня має обов’язково проходити про-
фесійні ієрархічні сходинки нижчого рівня, інак-
ше ми не тільки перевершимо, а й наповнимо 
новим українським змістом відомий класичний 
вислів щодо можливостей кухарки в управлінні 
державою. За своїм загальним змістом нинішні 
негативні тенденції в кадровому забезпеченні 
державної влади значною мірою спричинені 
нестабільністю та непрестижністю державної 
служби, недотриманням вимог щодо політичної 
нейтральності державних службовців, неадек-
ватністю статусу, матеріального забезпечення 
та соціального захисту рівню відповідальності за 
результати роботи. 

Зрозуміло, що в умовах багатоукладності еко-
номіки, політичного плюралізму, розподілу влад-
них повноважень, розвитку всіх інституцій гро-
мадянського суспільства кожен з гравців 
суспільного ландшафту має самостійно дбати 
про професіоналізм та дієвий резерв кадрів. 
Нехтування цим простим за формою, але над-
мірно складним за змістом правилом призво-
дить до того, що сьогодні у сільському районі, 
наприклад, надзвичайно складно знайти люди-
ну на ту чи іншу керівну посаду. Адже саме життя 
ставить до керівників такого рівня державної 
влади надзвичайно високі вимоги, повсякденно 

вимагає невідкладних конкретних рішень, тоді 
як часу для адаптації немає.

Сьогодні складно знайти таких відповідальних 
людей за умов, коли стара соціальна база кад-
рового становлення і професійного змужніння 
демонтована, а домінування приватної влас-
ності не налаштовує поміркованого бізнесмена 
залишити свою справу напризволяще і піти на 
тимчасову державну службу заради реалізації 
своїх владних амбіцій, знаючи наперед, що після 
чергового політичного сезону він абсолютно ре-
ально може бути забутим, як це було з його по-
передниками.

За цих обставин аж ніяк не винятковим, а за-
кономірним є той факт, що наш університет, на-
приклад, другий рік поспіль не може залучити до 
стаціонарного навчання в магістратурі за спе-
ціальністю "Державна служба" фахівців, які вже 
реально працюють в органах виконавчої влади 
й органах місцевого самоврядування та заявили 
про себе як перспективні спеціалісти.

Це є логічним підтвердженням того, що за наяв-
ності талановитих людей середня ланка менед-
жерів у державному управлінні здебільшого запов-
нюються виконавцями без досвіду, професійного 
прагматизму і життєвого загартування. 

Чому б нам у сучасних умовах не використати 
такий важіль кадрового загартування, як стажу-
вання у маститих управлінців з великим досвідом?

Не можу при цьому не згадати однієї, надзви-
чайно простої житейської істини, яку демонст-
рували наші діди-прадіди і якою не треба нехту-
вати, хоча це прямо й не стосується кадрової 
роботи.

Відомо, що споконвіку українці використовува-
ли волів як робочу худобу. Але як навчити моло-
дого бичка виконувати різноманітну важку робо-
ту і підкорятися волі господаря? Іншого варіанта 
аніж поставити в парі, під одне ярмо молоду 
енергію і нашарований роками досвід не було.

Саме керуючись таким збалансованим поєд-
нанням, наші пращури успішно обробляли зем-
лі, перевозили врожаї, ярмаркували, чумакува-
ли, затверджуючи таким чином свою національну 
самобутність.

Особисто я глибоко переконаний, що якби 
спеціалісти управлінь сільського господарства 
районних чи обласних державних адміністрації 
пройшли стажування не за кордоном, а у Героя 
України, народного депутата України поперед-
ніх скликань, кандидата економічних наук, ди-
ректора товариства "Земля і воля" Леоніда Гри-
горовича Яковишина з Бобровицького району 
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нашої області, то вони б чітко збагнули, як мож-
на сьогодні на Поліссі в умовах різнотоварного 
господарства стабільно отримувати валові збори 
зерна в межах 150 тис. т, вирощувати зернову ку-
курудзу на площі більш ніж 15 тис. га і мати понад 
80 цнт сухого зерна з гектара, за рік прирощува-
ти по 20 тис. голів свиней і господарювати з ваго-
мими прибутками. І це за умов, коли державна 
підтримка галузі не є відчутною, а наші провладні 
рапорти про вагомі здобутки, особливо стосовно 
зерна, свідомо руйнують ринок і змушують трей-
дерів до жорсткого цінового демпінгування по 
відношенню до сільгоспвиробників.

Такі беззаперечні авторитети безумовно
є в усіх без винятку регіонах України, усіх галу-
зях економіки і до них слід ставитися як до на-
ціонального скарбу, а не лише як до історичних 
постатей. 

Діяльність державних службовців потребує 
відкритості та прозорості, створення умов для 
належного контролю за ними з боку суспільства. 
Без цього у населення посилюється недовіра до 
органів державної влади і разом з тим створю-
ються додаткові можливості для зловживань, 
корупції та хабарництва, тиражується безвід-
повідальність.

Невисокою залишається якість управлінських 
послуг, які надаються державними службовцями. 
Це пов’язано з невідповідністю професійного 
рівня багатьох з них сучасним потребам держав-
ного будівництва, відсутністю чітко регламенто-
ваних адміністративних процедур та національ-
них стандартів щодо надання таких послуг.

Мають місце суб’єктивізм у доборі, просуван-
ні по службі державних службовців, залишаєть-
ся недостатньо відкритим та прозорим механізм 
прийняття на державну службу. Невизначеність 
кар’єрної перспективи, правова незахищеність 
від суб’єктивізму керівників, напружені умови 
роботи та інші фактори посилюють неприваб-
ливість державної служби, особливо для молоді, 
призводять до відтоку з неї значної частини ви-
сококваліфікованих спеціалістів. 

Зрозуміло, що все це не додає Україні автори-
тету ні в очах власного народу, ні світової спіль-
ноти. Саме тому Президент України В. А. Ющен-
ко як глава держави прагне зламати накопичені 
стереотипи і через формування системного пра-
вового поля докорінно змінити ситуацію в дер-
жавному менеджменті. 

Президент України виступає ініціатором не 
паліативних рішень, а ініціатором формування 
й реалізації в Україні нової кадрової політики, 

яка ґрунтується на державницькому світогляді 
та спрямована передовсім на реалізацію сус-
пільних інтересів і забезпечення добробуту гро-
мадян. 

Кадрова політика – це стратегія формування 
та ефективного, раціонального використання 
кадрів, це система цілей, пріоритетів, принципів 
і завдань діяльності держави з регулювання кад-
рових процесів і відносин у країні. Без перебіль-
шення можна сказати, що це не поточна, а пер-
спективна і найголовніша домінанта держави, 
оскільки стосується добору висококваліфікова-
них, самовідданих кадрів, їх розстановки, вихо-
вання, постійного підвищення рівня теоретич-
них і практичних знань. 

Основна мета державної кадрової політики – 
забезпечити органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування, державні підпри-
ємства, інші установи й організації високопро-
фесійними, самовідданими, законослухняними, 
ініціативними, патріотично налаштованими уп-
равлінськими кадрами нового типу, здатними 
взяти на себе відповідальність та успішно вирі-
шувати назрілі загальнодержавні й регіональні 
проблеми і таким чином організовувати ефек-
тивне державне управління політичним й усіма 
іншими процесами суспільного розвитку.

Щодо основних завдань державної кадрової 
політики країни на регіональному рівні, то голов-
ним її змістом має стати: ефективна і гнучка 
структуризація та оптимізація діяльності місце-
вих органів управління; розмежування повнова-
жень та усунення дублювання функцій і обов’яз-
ків державних службовців та службовців органів 
місцевого самоврядування; демократизація їх 
службових взаємовідносин з населенням на ос-
нові верховенства права й законності, пріорите-
ту прав людини і громадянина; перехід від ад-
міністративно-розпорядчих взаємовідносин до 
координаційно-регуляторних, тобто партнерсь-
ких взаємовідносин з суб’єктами господарюван-
ня, установами, організаціями.

Саме через цю призму має здійснюватися 
добір, підготовка, перепідготовка і підвищення 
кваліфікації, побудова кар’єри державних служ-
бовців, формування їх світогляду, політичної, 
управлінської, правової, морально-етичної куль-
тури, економічних знань.

Нинішня кадрова ситуація обумовлює необ-
хідність формування в Україні нових пріоритетів, 
до яких належать:
�  стабільність кадрового складу в поєднанні

з його цілеспрямованим оновленням;
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�  оптимізація чисельності державних службовців;
�  об’єктивна оцінка професійних і особистих 

якостей претендентів на посади державних 
службовців;

�  залучення на державну службу кадрів нової 
генерації, насамперед обдарованої молоді, 
створення умов для її службового зростання 
і закріплення на роботі досвідчених спе-
ціалістів;

�  прозора кар’єрна перспектива.
Слід вибудувати чітку систему роботи з кадра-

ми в державному управлінні, яка б передбачала:
�  по-перше, високу мотивацію та захищеність 

державних службовців з метою залучення 
й утримання на політично незалежній про-
фесійній основі найкращого людського по-
тенціалу;

�  по-друге, максимально об’єктивний і глас-
ний відбір, прийом, оцінку, просування кад-
рів на підставі їх особистих заслуг і досяг-
нень, замість дружніх стосунків і політичних 
симпатій;

�  по-третє, ефективне професійне навчання 
передусім працівників регіонального рівня;

�  по-четверте, цільову підготовку кадрів вищо-
го управлінського рівня; 

�  по-п’яте, стажування резерву кадрів місце-
вого рівня в органах;

�  по-шосте, належне ресурсне та інформацій-
но-технічне забезпечення виконання держав-
ними службовцями їх функцій;

�  по-сьоме, чіткий контроль за діяльністю і за-
побігання проявам корупції.

У сучасних умовах нам не слід також шукати 
причин негараздів у недосконалій структурі чи 
значній чисельності державного апарату і в чер-
говий раз вдаватися до реорганізації як панацеї 
від управлінської неефективності, хоча реаль-
ний стан справ тут далекий від досконалості, ос-
кільки всі функції наших державних службовців 
зорієнтовані скоріше на державу, тоді як в краї-
нах Євросоюзу – на людину.

Слід зазначити, що і в кількісному відношенні 
чисельність державних службовців в органах 
влади України є значно меншою, ніж у середньо-
му в країнах Центральної та Східної Європи. 
Якщо ж сюди додати, що 95 % посад державних 
службовців – це посади V–VII категорії, то у поєд-
нанні зі слабо диференційованою заробітною 
платою державна служба виглядає малоперс-
пективною, а кар’єра в ній непривабливою. Крім 
того, низький рівень базової частини заробітної 
плати, яка складається з посадового окладу та 

надбавки за ранг, значні надбавки, що надаються 
на розсуд керівника, підривають основи незалеж-
ності державної служби. У цілому ж рівень заробіт-
ної плати після відомих рішень уряду, коли оплата 
праці міністрів, голів обласних державних адмініст-
рацій та їх заступників у 10–15 разів перевищила 
матеріальну винагороду провідних спеціалістів, 
суттєво підірвав інтерес до державної служби. 

Не можна залишити поза увагою і значну плин-
ність кадрів у державній службі. Так, 2005 року на 
державну службу в Чернігівській області було при-
йнято 1,4 тис. осіб (17 % загальної кількості), з яких 
0,3 тис. – на посади керівників і 1,1 тис. – спе-
ціалістів. Упродовж року з державної служби вибу-
ло 1,1 тис. осіб (13,6 % загальної кількості), з них 
кожен третій обіймав керівну посаду керівника.

Ці дані є яскравим підтвердженням того, що 
попри всі адаптаційні труднощі найскладнішою 
ланкою державного управління залишається саме 
регіон, оскільки тут зосереджено найбільше дер-
жавних службовців. Наприклад, станом на 1 січня 
поточного року в Чернігівській області 48,5 % пра-
цюючих у сфері державного управління (або 
близько 8 тис. фахівців) склали апарати тери-
торіальних громад, районів та обласний апарат.

Така ситуація характерна практично для всіх об-
ластей України. На додаток до цього регіональна 
мозаїка характеризується ще й значною стро-
катістю кількісних і особливо якісних показників.

У цьому контексті курс інтеграції до євроат-
лантичних структур вимагає від нас, з одного 
боку, бути активним учасником глобалізаційних 
процесів в освітянському просторі, а з іншого – 
прискореного вирівнювання власне регіональ-
ного ландшафту, адже держава в цілому може 
досягти європейських параметрів лише через 
регіональні імперативи.

Необхідно враховувати також, що політична 
реформа в Україні призведе до посилення влад-
них позицій органів місцевого самоврядування 
з одночасним послабленням впливу місцевих 
органів виконавчої влади, особливо на рівні ад-
міністративних районів.

Із власної практики хочу зазначити, що хоча 
рівень ускладнень у кадровому забезпеченні 
місцевих органів виконавчої влади і є значним, 
проте тут існує, хоч і недосконала, система кад-
рової роботи: є навчально-методична база, да-
ються взнаки увага і вимогливість з боку Голов-
держслужби України.

Інша річ з формуванням сучасного кадрового 
потенціалу для органів місцевого самовряду-
вання всіх рівнів. 
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Окрім зміни владних акцентів саме на користь 
самоврядування слід враховувати те, що:
◆  вибори поточного року зумовили прихід до міс-

цевих рад значної кількості людей, які зовсім не 
мають ані освіти, ані досвіду роботи саме в ре-
гіонально-адміністративному менеджменті;

◆  розмаїття електоральних настроїв населення 
викликало поліваріантний політичний при-
смак в діяльності всіх самоврядних структур;

◆  у рамках конституційної реформи в державі 
може бути демонтована нині існуюча верти-
каль органів виконавчої влади і послаблена 
взаємодія міністерств, державних комітетів 
та інших інституцій з обласними, районними, 
міськими, сільськими та селищними радами, 
адже всі вони самостійні в правовому полі, 
і відповідні механізми для координації дій не 
сформовані;

◆  на місцевому рівні низький рівень загальної 
підготовки спеціалістів, а можливості кадро-
вого зміцнення обмежені;

◆  в органах місцевого самоврядування, особ-
ливо в сільській місцевості, селищах та малих 
містах практично не запроваджені в практику 
управління сучасні інформаційні технології.

На додаток до цього без перебільшення хочу 
підкреслити, що на державному рівні проблема-
тикою кадрового забезпечення органів місцево-
го самоврядування ніхто не опікується, адже Го-
ловдержслужба відповідає лише за методичну 
складову цього процесу, а інші уповноважені ор-
ганів управління не визначені.

Вихід із цього становища, на наш погляд, такий:
✴  по-перше, ширше залучати регіональні осві-

тянські заклади до підготовки державних 
службовців місцевого рівня або ж формувати 
міжрегіональні центри. Практика акредитації 
у Чернігівському державному технологічному 
університеті спеціальності "Державна служ-
ба" та дворічний досвід роботи засвідчили, 
що сьогодні потреба в таких послугах в об-
ласті є і вона зростає;

✴  по-друге, для своєрідної стандартизації нав-
чального процесу, особливо в його норма-
тивній частині, Головдержслужбі України та 
Національній академії державного управлін-
ня при Президентові України слід було б взя-
ти на себе функції науково-методичного за-
безпечення всіх навчальних закладів і центрів 
підвищення кваліфікації, а варіативну скла-
дову процесу навчання закріпити за вузами 
та регіональними формуваннями з питань 
кадрового забезпечення;

✴  по-третє, в рамках Болонського процесу за-
провадити постійне навчання, підготовку
і перепідготовку викладацького складу регіо-
нальних вузів у провідних навчальних центрах 
України та за кордоном;

✴  по-четверте, сформувати авторські колекти-
ви для скоординованої роботи та отримання 
синергетичного ефекту у підготовці необхід-
них підручників та посібників, оскільки прак-
тика засвідчує їх гострий дефіцит;

✴  по-п’яте, передбачити цільову фінансову під-
тримку базових навчальних закладів для за-
провадження в навчальний процес сучасних 
інформаційних технологій, як запоруку вико-
ристання їх у майбутній практиці управлінсь-
кої діяльності;

✴  по-шосте, невідкладно розпочати реалізацію 
пілотного проекту з прискореної підготовки 
через очно-заочну форму навчання керівних 
кадрів органів місцевого самоврядування, 
особливо територіальних громад, які обрані 
на виборні посади в березні 2006 року, але не 
мають відповідного досвіду роботи і про-
фесійних знань;

✴  по-сьоме, визначитись на державному рівні 
з владним органом, який би відповідав за всі 
напрями кадрової роботи в органах місцево-
го самоврядування України.

Складність нинішнього періоду переходу від 
президентської до парламентської політичної 
системи може принести Україні певні затримки, 
неоднозначності та непослідовності в кадровій 
роботі на всіх рівнях державного управління. Але 
попри всіляку вібрацію в силовому полі політи-
ки, нам слід насамперед зламати стереотипи, 
щоб державне управління вибудовувалось не на 
засадах контролю над суспільством, а навпаки, 
переходило на цивілізовані рейки країн устале-
ної демократії, де суспільство контролює владу.

План дій Україна – ЄС вимагає від усіх органів 
державної влади вибрати імперативом часу про-
фесіоналізм та повагу до професіоналів.

У цьому контексті при проведенні реформ до-
цільно було б дослухатись до думки експертів 
Євросоюзу про необхідність змиритися з тим 
фактом, коли вітчизняні професіонали служили 
владі, яка після зміни піддається зневажливій 
критиці. На їх переконання, до тих, хто викону-
вав обов’язки з дотриманням законності та ви-
соких стандартів, варто прислухатися, таких було 
б доцільно залишати на посадах незалежно від 
того, чи були вони прихильниками владних змін 
чи ні. Ті, чиї фахові стандарти не відповідають 
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духові часу, мають одержати можливість гідної 
відставки. Ті ж, хто порушив фахові стандарти, 
мають бути негайно звільнені з посад.

Це застереження дозволило б нам уникнути 
помилок країн Східної Європи, коли їх уряди на 
початку та в середині 1990-х років були захоп-
лені ідеями демократичного контролю і не бра-
ли до уваги проблеми професіоналізму, чим 
продовжили період дефіциту демократії у своїх 
країнах.

За нинішніх умов державного будівництва 
в Україні напрошується на порядок денний пи-
тання про створення на базі Головдержслужби 
України певного міністерства. Саме через нього 
чітке, рішуче, урівноважене і недвозначне полі-
тичне керівництво реформою державного уп-
равління, включаючи самоврядування, могло 
б здійснювати керівництво державою.

Сприятливим моментом для наших управ-
лінських реформ є те, що на державній службі 
є професіонали, які усвідомлюють у цьому пот-
ребу, знайомі з європейськими принципами 
і стандартами державного управління, можуть 
співробітничати з державними органами, пар-
ламентом у просуванні та розробленні необхід-
ного законодавства. 

Вони вже декомунізовані, хоча потребують 
деполітизації взагалі, добре обізнані в різниці 
між політичним керівництвом і управлінням, між 
бюрократією як організацією та бюрократією як 

патологією, між типовим українським управлін-
цем, який не може відмовитись від стереотипів 
минулого, та ідеальним державним службовцем 
з творчим духом і державницьким світоглядом, 
не забуваючи при цьому, що ідеального навіть 
решета не буває.

Усім нам, причетним до кадрової роботи, слід 
рішуче та енергійно сприяти формуванню ефек-
тивного та сучасного менеджменту на всіх рів-
нях державної влади та управління.
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Село – колиска нашої духовності, головний 
оберіг українства. Воно годує, забезпечує робо-
тою частину населення, сировиною – економіку. 
Селянству ніколи не було легко. Важка праця не 
завжди рятувала його від бідності, проте воно про-
довжує виконувати призначення годувальника. 

Успадкувавши від землі стабільність, селяни 
прагнуть послідовності, хоч уть бути справжніми 
господарями на землі, пристойно жити.

Шануймо селянина, і на нашому столі завжди 
буде хліб. Цю прописну істину ми маємо постійно 

пам’ятати, адже село потребувало і потребує 
дер жавної підтримки.

Роки пореформеного періоду позначилися ре-
альними зрушеннями в сільському господарстві 
нашого району. Долаючи кризові явища, посту-
пово виходимо на шлях стабілізації. Усе це – зас-
луга конкретних людей, їх трудові здобутки. 

Район, який в компартійні часи був право-
фланговим трудового суперництва не тільки 
в Україні, а й у колишньому Радянському Союзі, 
нині з честю продовжує славні традиції, запо-
чатковані старшим поколінням, зокрема колиш-
нім керівником району Миколою Івановичем Че-
пурним, його послідовниками.

Відрадно: економіка району працює на наро-
щування виробничого потенціалу, впроваджен-
ня новітніх технологій, освоєння нових видів 
продукції. Селяни дедалі впевненіше почувають-
ся в системі ринкових відносин. Ми відновили 
втрачений раніше потенціал у зерновому вироб-
ництві, нарощуємо темпи виробництва продукції 
тваринництва. Цього року зібрано 64 тис. т зерна, 
а до кінця його виробимо 40 тис. т м’яса, 185 млн 
штук яєць.

Стабільно досягають високих здобутків СТОВ 
"Зоря" (І. Й. Дарієнко), "Ломовате" (В. Г. Зганяйко), 
"Яснозір’я" (Ю. П. Пономар), "Колос" (П. Й. Ткачук), 
"Іскра" (М. П. Небилиця). Два десятиліття очолює 
господарство в с. Червона Слобода заслужений 
працівник сільського господарства України Воло-
димир Дмитрович Рябенко. Нині він керівник 
СПП "РВД-Агро". Завдяки далекоглядності 
керівника, вмілому добору і розстановці кадрів 
тут постійно впроваджуються передові інтен-
сивні технології, досягнення науки й передового 
досвіду. Приміром, цього року введено в дію мо-
локопровід, що дає змогу одержувати екологіч-
но чисту продукцію, забезпечує якість молока на 
рівні світових стандартів. За 9 місяців у госпо-
дарстві від корови одержано понад 4,5 тис. кг 
молока. Валовий збір зерна склав 2282 т, з кож-
ного гектара одержано по 46,7 ц зернових, у то-
му числі озимої пшениці 52,4 ц.

Подолавши кризу, нарощують виробничі по-
тужності птахівничі господарства ВАТ "Птахо-
фабрика "Перше травня" (з виробництва яєць) 

СУЧАСНЕ СЕЛО НА ШЛЯХУ СТАЛОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
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та ДП "Перемога Нова" (з виробництва м’яса 
бройлерів). Все більшої популярності здобуває 
на ринку продукція компанії "Верес". Приміром, 
Мошнівська філія СТОВ ім. Шевченка "Верес" 
(керівник Василь Павлович Костирко) за 9 місяців 
виготовила гірчиці понад 1654 т на суму 11 млн грн, 
овочевих консервів понад 2880 т на 19,8 млн грн.

Відроджується колишнє Тубільцівське госпо-
дарство завдяки інвестиціям Торгового дому 
"Балтія". Тут, зокрема, реконструюється комплекс 
для великої рогатої худоби, планується виробниц-
тво закритого циклу, розраховане на 40 тис. 
поголів’я свиней.

За короткий час ожило "лежаче" (передове ко-
лись) господарство у с. Леськи ТОВ "Агро-Старт". 
Молодий енергійний керівник не лише відродив 
своє господарство, а й подає руку допомоги 
сусідньому СТОВ "Маяк" с. Худяки. Сподіває-
мось, що об’єднання селян дасть вагомі плоди. 
Вже зараз у Леськах відновив роботу консервний 
завод, де за 9 місяців вироблено 5 млн умовних 
банок консервної продукції, створено додатково 
180 робочих місць. Відроджується колишня сла-
ва леськівських тваринників. Надій молока від ко-
рови сягає понад 4700 кг, окремі оператори по-
долали 5-ти тисячний рубіж.

Як відомо, рік 2006 оголошено роком села. 
Він мав стати початком великих змін в аграрно-
му секторі країни, в розвитку сільських тери-
торій. І дійсно, в державі суттєво збільшились 
видатки на ці цілі. За півріччя в регіони на під-
тримку агропромислового комплексу спрямо-
вано понад 13,58 млн грн. На розвиток села 
спрямовуються й кошти, виділені через інші 
міністерства і відомства. Зросли видатки на га-
зифікацію населених пунктів, збільшилася зар-
плата працівників бюджетної сфери. Це безумов-
но змінює ситуацію на краще. Але цього замало, 
адже селянам до Європи ще так далеко! 

Агропромисловий комплекс має розвиватися 
гармонійно разом з осучасненням аграрного ви-
робництва, зростанням його конкурентоспромож-
ності. Самодостатніми мають стати й села. 

В Україні належить фінансово оздоровити га-
лузь агропромислового комплексу, зняти з неї 
непосильний борговий та податковий тягар, від-
крити шлях інвестиціям і кредитам, зупинити 
зростання цінових диспропорцій, ліквідувати 
безробіття на селі, падіння доходів селян. Дос-
від переконує: села, куди прийшов інвестор, 
поступово піднімаються з колін, господарства 
досягають вищої продуктивності, ніж у докри-
зові часи. На мою думку, для того, щоб підняти 

село, слід розробити національну програму йо-
го сталого розвитку. Отже, держава впритул має 
повернутись до проблем села.

Не треба відкидати здобутків минулого у пи-
таннях підготовки, добору та розстановки кад-
рів, коли майбутній керівник проходив усі ступе-
ні діяльності, починаючи від рядового члена 
колективу. Маємо дбати про навчання кадрів на 
державному рівні. У районі ми прагнемо вчити 
і керівників господарств, і фермерів, і представ-
ників інших структур, які діють на селі.

На державному рівні ми маємо дбати про змі-
ну середовища, в якому живуть селяни, забез-
печити комплексний багатофункціональний роз-
виток сільської місцевості, спрямований на 
створення соціально-комфортних умов життя 
селян. Саме соціальний розвиток села, вважаю, 
і є найбільш пріоритетним напрямом у діяль-
ності кожного з нас на найближчу перспективу. 
У колишньому Радянському Союзі ми впоралися 
з цим завданням за роки післявоєнних п’ятирічок. 
Наш район саме в післявоєнні роки інтенсивно 
споруджував дороги, школи, дитячі садки, лі-
карні, будинки культури. Ми і в кризовий період 
зберегли їх мережу та кадри. Газифікували шко-
ли, садки, подбали про тепло в більшості зак-
ладів культури. А програма "Шкільний автобус" 
дала змогу нам вирішити проблему перевезен-
ня школярів з віддалених точок сіл. Ми постійно 
тримаємо в полі зору питання поліпшення транс-
портного, побутового, житлово-комунального, 
соціально-культурного обслуговування сільсь-
кого населення і знаходимо порозуміння в цьо-
му плані з боку керівництва районної ради, всьо-
го депутатського корпусу. Як не згадати тут 
с. Руську Поляну з населенням близько 8 тис. осіб. 
Тут багато робиться для підтримки діяльності 
закладів соціальної сфери, шкільних, дошкіль-
них, культосвітніх закладів, всіляко підтримуєть-
ся творчо обдарована молодь – виплачуються 
стипендії, проводяться конкурси талантів. Пос-
тійно відзначаються і вшановуються кращі люди 
року. Близько 400 юнаків і дівчат займаються 
спортом. Це село вважається найспортивнішим. 
Тут спільно відзначаються свята, дбають про 
молодь та про людей похилого віку. "Пам’ятай 
дорогу до рідного дому" – нагадує напис при 
в’їзді в село. Сюди повертається молодь, щоб 
продовжити справу батьків.

Щоб фахівці – лікар, вчитель, працівник куль-
тури прийшли після закінчення вищого навчаль-
ного закладу працювати в село, потрібно подба-
ти про створення їм належних умов для побуту, 
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праці, відпочинку. Започаткована нами в районі 
практика виділення житла для лікарів і вчителів – 
то лише початок справи, але обмежується вона 
бюджетними коштами. Необхідно вирішити пи-
тання кредитування молодих сімей, молодих 
спеціалістів, будівництва житла, подбати про 
стимулювання тих підприємницьких структур, 
в яких вони працюватимуть. Потрібно відроджу-
вати на селі культуру, спорт. Певний досвід має-
мо у районі (відкриття спортивних майданчиків, 
залів у селах Руська Поляна, Червона Слобода).

На мій погляд, варто подумати і про подаль-
ший розвиток підприємництва на селі, альтер-
нативного бізнесу, зокрема "зеленого" туриз-
му. Перші кроки вже зроблено в селі Худяки. 
"Зелений" туризм міг би бути цікавим не лише 

для іноземців, а й для українців, аби вони сповна 
пізнали історію рідного краю, дізналися про іс-
торичні місця та пам’ятки, життя видатних лю-
дей. Але для цього слід подбати про належне 
транспортне сполучення між обласними та 
районними центрами, зв’язок, чистоту та поря-
док у населених пунктах. Можна створювати до-
даткові робочі місця, відкриваючи промислові 
підприємства для первинної переробки сіль-
госппродукції. А чому б не підтримувати народ-
них умільців? Адже людей талановитих у наших 
селах чимало.

Ми маємо зробити все для того, щоб зберег-
ти колиску нашого родоводу для майбутніх по-
колінь. Пам’ятаймо: дбаючи про село – ми дбає-
мо про майбутнє нашої держави.
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Існує думка про те, що відносно легко можна 
обґрунтувати теорію, яка окреслює профіль 
служби, побудованої на системі професійних 
заслуг, та набагато важче визначити шляхи та 
засоби, за допомогою яких її можна створити. 

Про складності й труднощі набуття різносто-
ронніх знань у системі державного управління та 
місцевого самоврядування написано багато 
книг, створено безліч доктрин, проте проблема 
професійної дієздатності управлінських кадрів 
у названих сферах діяльності, на наш погляд, не 
привертала належної уваги. 

Незаперечним є факт, що основою розвитку 
структур різних форм власності є вміле форму-
вання проектів та професійне забезпечення пот-
реби управляти цим процесом. 

Проте, на наш погляд, більшість державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування, причетних до вирішення соціально-
економічних завдань, не мають спеціальної уп-
равлінської підготовки, не усвідомлюють ролі 
гнучкості, динамізму та різноманітності форм 
і методів управлінської діяльності, та можливо че-
рез це не вміють системно мислити, моделювати, 
не володіють технологією організаційної роботи 
з  формування проектів та управління ними.

Варто зазначити, що філософія управління 
проектами базується на розумінні проекту як ок-
ремого об’єкта управління, що потребує кваліфі-
кованого управлінця-менеджера. 

Як зазначають В. Кучеренко та О. Маркітан [1], 
у "Керівництві з питань визначення компетент-
ності й сертифікації українських професійних 
керівників та фахівців з управління проектами 
NBC (ua)" проект розглядається, як:
➢  стадія життєвого циклу розвитку ділової ідеї;
➢  унікальна сукупність дій, яка виконується 

у специфічних умовах;
➢  обмежений час, вартість та визначена якість, 

що диференційовані за видами діяльності ор-
ганізацій, які здійснюють проект;

➢  комплекс дій, в яких людські, матеріальні 
й фінансові ресурси організовано для вико-
нання унікального обсягу робіт, їх визначено-
го змісту в умовах обмеженої вартості часу, 
в якому життєвий цикл поєднує в собі необ-
хідні зміни відповідно до встановлених кіль-
кісних та якісних цілей;

➢   набір скоординованих робіт з визначеними 
початковою і завершальною датами, де осо-
ба або організація контролює відповідно до 
визначеного графіка хід виконання робіт 
в умовах їх обмеженої вартості та отримує 
очікувані результати;

➢  комплекс скоординованих дій, спрямованих 
на досягнення сфокусованого корисного ре-
зультату необхідної якості в умовах чітко виз-
начених ресурсів.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ МЕНЕДЖЕРІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
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Таким чином, між цими характеристиками не-
має ніякої суттєвої різниці, у них лише окреслю-
ються окремі риси проекту як об’єкту управління.

На наш погляд, надзвичайно важливо, аби уп-
равлінці зрозуміли, що проект – це не окремий 
ізольований документ або комплекс документів, 
а сукупність дій, які вимагають постійної коор-
динації, чіткого, цілеспрямованого та професій-
ного управління. 

Не є таємницею, що головною умовою успіш-
ного управління реалізацією проекту є пере-
дусім усвідомлення чинників, які допоможуть 
дійти до кінцевої мети та сприятимуть подаль-
шому використанню результатів проекту. 

Отже, шляхом кваліфікованої управлінської 
роботи над проектом ми зможемо матеріалізу-
вати ідею проекту, задовольнити потреби за-
мовників та матеріально мотивувати працю ви-
конавців, і водночас (це є надзвичайно суттєвим 
сьогодні) утвердити імідж тих, хто управляв реа-
лізацією завдань проекту. 

Таким чином, особливістю вмілого управління 
проектами є своєчасне виділення проекту з сис-
теми поточної діяльності будь-якої організацій-
ної структури. Звичайно, таке рішення прий-
мається для того, щоб забезпечити максимальне 
зосередження виконавців на досягнення пос-
тавленої мети та поєднати зусилля замовників, 
спрямувавши їх на спільний контроль за вико-
ристанням коштів та дотриманням графіка ви-
конання поточних робіт.

З огляду на викладене нам необхідно зупини-
тися на аналізі параметрів проекту, що допомо-
же учасникам проекту чітко розподілити функ-
ціональні обов’язки, а нам з’ясувати фактори, 
які стимулюють потребу держави і суспільства 
в цілому в професійних менеджерах. 

Параметрами проекту, що підлягають управ-
лінському спрямуванню, є:
■  обсяг і види робіт, які необхідно виконати для 

успішного завершення поставлених завдань;
■  чіткий та контрольований бюджет;
■  дотримання терміну виконання всіх сукупних 

дій та їх завершення; 
■  якість та ефективність проектних рішень.

З точки зору логіки управління проектами, ми 
маємо можливість самостійно визначати такі 
параметри. Таким чином, група, яка займається 
реалізацією проекту, отримує повну свободу 
дій, її основною метою є успішне завершення 
реалізації проектних завдань.

Цікавим, на наш погляд, є обсяг зазначених 
параметрів діяльності, на що завжди звертає 

особливу увагу професійний управлінець-ме-
неджер, оскільки згадана свобода завжди обме-
жена тими завданнями, які необхідно виконати. 

Отже, параметри проекту є, по суті, тими зав-
даннями, які ставляться перед його безпосе-
редніми виконавцями, проте дотриманням по-
ложень змісту проекту, термінів впровадження 
ділової ідеї, відповідності проектного продукту 
заданим характеристикам, виконанням бюдже-
ту проекту мають однаковою мірою перейма-
тись і виконавці проекту, і його замовники.

Практика показує, що реальні прогресивні змі-
ни у будь-якій сфері людської діяльності й у ціло-
му в суспільстві наступають лише тоді, коли во-
но створює надійні механізми для залучення 
професіоналів у сферу управління, цінує їх про-
фесійний досвід, забезпечує надійний захист 
від дилетантів, непрофесіоналів, коли дійсно іс-
нує не декларована, а реальна потреба у про-
фесіоналізмі.

Таким чином, управління проектами – це той 
пласт діяльності, який сьогодні потребує висо-
кокваліфікованих управлінців, які б чітко розумі-
ли не лише сам процес формування проектів, 
але й знали функції та методи управління ними, 
вміло їх застосовували у своїй роботі, враховую-
чи при цьому нові явища та тенденції розвитку 
суспільства і відповідно вимоги Головного уп-
равління державної служби України.

На відміну від процесів, що характеризуються як 
сукупність конкретних дій, функції управління про-
ектами визначають цілеспрямованість цих дій. 

Отже, для того, щоб визначити потребу у під-
готовці професійних менеджерів в управлінні 
проектами, нам необхідно обґрунтувати сутність 
основних функцій управління проектами, які 
поєднують у собі передусім:
◉  управління інтеграцією – комплекс дій, спря-

мованих на забезпечення системності вико-
нання поставлених завдань та постійної заці-
кавленості в реалізації проектів його замовників
і виконавців;

◉  управління змістом – зосередження на пос-
тійному аналізі та визначенні найважливіших 
компонентів проекту та вміння правильно 
здійснювати контроль за їх виконанням;

◉  управління часом – об’єктивний аналіз обся-
гу виконаних робіт відповідно до складеного 
графіка;

◉  управління вартістю – постійне обґрунтуван-
ня виконаних робіт та ресурсне їх забезпе-
чення з метою недопущення виходу фінансу-
вання за межі прийнятого бюджету;
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◉  управління якістю – застосування різних ме-
тодів та засобів, які забезпечують високу 
якість виконання робіт на основі планування 
якості, постійного контролю в параметрах її 
вимог; 

◉  управління інформацією – забезпечення 
своєчасного, комплексного інформування 
населення про проект, який розробляється; 

◉  управління ризиком – процес, пов’язаний 
з аналізом, ідентифікацією і реакцією на ри-
зик, спроможністю зменшити цей процес або 
зовсім його зупинити.

Варто наголосити, що дуже важливим компо-
нентом управління проектами є управління ри-
зиком. А тому, як зазначає Ф. Єршов [2], нам не-
обхідно вникнути в сутність поняття "ризик". 
У "Великому тлумачному словнику сучасної ук-
раїнської мови" воно розглядається як "невиз-
наченість, небезпека, яка має вірогідну основу 
для свого існування через відсутність повної ін-
формації, що поєднує в собі суперечності та не-
передбачувані випадки, які можуть виникати 
в процесі управління проектами будь-якого рів-
ня фінансового забезпечення" [3, с. 1030].

Оскільки ми живемо в країні з ринковими від-
носинами, то умови, які можуть викликати причи-
ни для ризику або ж сприяти їх появі, завжди є. 

До факторів ризику ми відносимо насампе-
ред зміни в умовах внутрішнього та зовнішнього 
середовища й особисті якості керівника проекту 
та замовників.

Не є таємницею, що від того наскільки гра-
мотно й швидко діє керівник проекту і вся його 
команда, від якості та оптимальності рішень, які 
він приймає, відповідності використаних ре-
сурсів масштабам вирішених проблем залежить 
ефективність роботи всієї системі реалізації 
проекту. Адже наслідки неправильних рішень чи 
дій коштують грошей, часу, а інколи здоров’я 
і життя людей.

Таким чином, управління проектами, як процес 
вирішення певного циклу проблем, має свої зако-
номірності, тому потребує високого професійно-
го рівня, таланту управлінця-менеджера:
☑  швидкість отримання керівником інформації 

про проблему, її достовірність та обсяг усьо-
го, що її стосується;

☑  прийняття рішень й організація роботи, що 
включає в себе аналіз необхідної інформації, 
розробку плану дій, формулювання завдання 
для виконавців, забезпечення їх необхідними 
ресурсами, надання команди на виконання, 
координацію роботи;

☑  отримання виконавцем команди, яка повинна 
бути чіткою, зрозумілою, своєчасною та мати 
вільний рух командної та допоміжної інформа-
ції від керівника до виконавців, спрямованої 
на якісне виконання поставлених завдань;

☑  контроль за виконанням команди, який поєд-
нує в собі динаміку зміни стану проблеми, 
оцінені керівником оптимальності прийнято-
го рішення та відповідності його реальним 
умовам адекватності прийнятих рішень;

☑   інформування про вирішення проблеми всіх 
учасників процесу, оскільки управління про-
ектами ускладнено значною кількістю учас-
ників та значним поєднанням комбінацій ін-
формаційних зв’язків між ними.

Варто наголосити, що основна роль в управ-
лінні проектами належить керівнику, управлін-
цю-менеджеру, оскільки йому доводиться пос-
тійно узгоджувати інколи протилежні фактори. 
І те, наскільки в практичній діяльності йому 
вдається зробити свої рішення оптимальними, 
які б влаштовували і виконавців, і замовників, за-
лежить від комплексу особистих якостей керів-
ника, досвіду роботи, рівня підготовки, його мо-
тивації до праці, таланту та вміння організовувати 
роботу своїх підлеглих.

Слід зазначити, що успішне вивчення цих чин-
ників, які поєднують у собі процеси, спрямовані 
на забезпечення якісного управління проекта-
ми, забезпечить високий рівень підготовки ви-
сококваліфікованих спеціалістів, залучених до їх 
виконання.

У більшості країн Центральної та Східної Єв-
ропи є достатньо інституцій, які цілеспрямовано 
займаються підготовкою та підвищенням 
кваліфікації управлінських кадрів.

Зокрема, в Республіці Польща дуже опера-
тивно були розглянуті конкретні організаційні 
умови та управлінські структури, причетні до уп-
равління проектами, зокрема до одного з най-
важливіших проектів на рівні держави – це про-
ведення адміністративної реформи, яка охопила 
всі сфери людського життя: законодавчу, фінан-
сову, кадрову та управлінську [4].

Варто зауважити, що системний процес єв-
ропейської інтеграції нашої держави охоплює не 
лише політичну, суспільну, але й науково-техніч-
ну, економічну сфери, та сприяє зростанню пот-
реби у професійно дієздатних управлінських 
кадрах, діяльність яких має спрямовуватися на 
досягнення поставленої мети.

На наш погляд, у країнах Європи в результаті 
проведених реформ розглядається питання 
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щодо можливої орієнтації державної служби на 
кінцевий результат, з елементами, принципами 
та формами праці, запозиченими з бізнесових 
структур. Тобто державний орган працює за 
економічними принципами і працівники (служ-
бовці) отримують заробітну плату за виконавчу 
або управлінську роботу.

Отже, вимальовуються тенденції, суть яких по-
лягає в тому, що кадри розглядаються як людсь-
кі ресурси (людський капітал), як фактор досяг-
нення успіху, що базується на відповідних 
управлінських функціях (спеціалізація виконання).

Таким чином, розв’язання на рівні держави 
концептуальної потреби у кваліфікованих управ-
лінцях-менеджерах сприятиме вирішенню важ-
ливих оперативних та стратегічних завдань,

успішному інтегруванню її в Європейське спів-
товариство. 
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директор Донецького обласного центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
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С. МАЛЬОВАНА,
начальник науково-дослідної лабораторії 

з проблем управління персоналом Донецького обласного центру 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій

ДОСВІД ДОНЕЦЬКОГО  ОБЛАСНОГО  ЦЕНТРУ
 ПЕРЕПІДГОТОВКИ  ТА  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ 

ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ  ОЦІНКИ  ПРОФЕСІЙНО  ЗНАЧУЩИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ  КАДРОВОГО  РЕЗЕРВУ

Формування проблеми та аналіз досліджень. 
Реформування системи державного управління 
передбачає оновлення кадрового потенціалу 
державних службовців. Одним із шляхів кадро-
вого оновлення є відбір молодих спеціалістів. Як 
зазначається в Програмі підготовки та залучен-
ня молоді до державної служби та служби в ор-
ганах місцевого самоврядування, створення 
умов для її професійного зростання (далі – Про-
грама), затвердженій постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.09.03 № 1444, складність 

завдань та функцій, покладених на органи дер-
жавної влади, зумовлює необхідність залучення 
до системи управління молодих професійно під-
готовлених кадрів. 

Дослідження з питань управління персоналом 
у сфері державної служби підтверджують необ-
хідність розроблення характеристик, що визна-
чають критерії відбору та розвитку державних 
службовців [1, 2]. Аналіз наукової літератури та 
експертних розробок свідчить, що єдиного пере-
ліку характеристик до цього часу не визначено. 

НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
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Існують окремі індивідуально-психологічні ха-
рактеристики, які визначають рівень успішного 
виконання професійних обов’язків [3, 4]. 

Метою статті є висвітлення досвіду Донець-
кого обласного центру перепідготовки та підви-
щення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій 
(далі – Центр) щодо психологічної оцінки про-
фесійно значущих особливостей студентів ви-
щих навчальних закладів, зарахованих до кад-
рового резерву на посади працівників органів 
державної влади та органів місцевого самовря-
дування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З метою реалізації завдань, передбачених за-
значеною Програмою, у Центрі організовано 
навчання студентів-випускників вищих навчаль-
них закладів з подальшим зарахуванням їх до 
кадрового резерву на посади працівників ор-
ганів державної влади та органів місцевого са-
моврядування. У межах навчальної програми 
передбачено психологічне дослідження індиві-
дуально-психологічних особливостей студентів 
і визначення відповідності їх особистісних якос-
тей вимогам професійно-кваліфікаційних харак-
теристик державних службовців. 

Обстеження проводиться практичними пси-
хологами – співробітниками науково-дослідної 
лабораторії з проблем управління персоналом, 
що в організаційному аспекті створена як підроз-
діл Центру і діє на підставі Статуту Центру та Поло-
ження в межах комплексного наукового проекту 
"Державне управління і місцеве самоврядування", 
який здійснюється Національною академією дер-
жавного управління при Президентові України.

Роботу зі студентами в Центрі розпочато 2004 ро-
ку. До теперішнього часу навчання пройшло 
190 осіб. Навчання здійснюється за спеціально 
розробленою програмою, що передбачає вив-
чення низки нормативно-правових документів 
з  питань державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, молодіжної та кад-
рової політики як на державному, так і на регіо-
нальному рівнях. Окремо приділяється увага 
офіційному діловому мовленню та проведенню 
тренінгів, спрямованих на розвиток умінь та на-
вичок ефективного спілкування та прийняття уп-
равлінських рішень. 

Методи оцінки діяльності професійно 
значущих особливостей кадрового резерву. 
З метою оцінки особистісних характеристик сту-
дентів у межах навчальної програми передбачено 

проведення психологічної діагностики. Сучас-
ний стан інтенсифікації обов’язків вимагає від 
державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування: вміння вільно орієнтува-
тися в соціально-політичному просторі; опрацьо-
вувати, аналізувати та узагальнювати значний 
обсяг інформації; володіти сучасними адміністра-
тивно-управлінськими технологіями; впроваджу-
вати та супроводжувати нові ідеї тощо. Отже, для 
результативної професійної діяльності крім про-
фесійних знань молодий управлінець повинен 
мати достатній рівень розвитку особистісних 
якостей. 

З цією метою при проведенні оцінки осо-
бистісних характеристик серед студентів до-
сліджуються:
◆  емоційно-вольові властивості;
◆  комунікативні й організаторські здібності;
◆  інтелектуальні властивості;
◆  взаємозв’язок типу особистості та сфери 

професійної діяльності;
◆  провідні мотиви діяльності;
◆  ціннісні орієнтації.

Для реалізації цієї програми в процесі обсте-
ження використовуються такі методики: 
�  16-тифакторний особистісний опитувальник 

Кеттелла;
�  методика КОС (оцінка комунікативних та ор-

ганізаторських здібностей);
�  опитувальник Дж. Холланда для визначення 

взаємозв’язку типу особистості та сфери 
професійної діяльності;

�  опитувальник для визначення провідних мо-
тивів професійної діяльності;

�  методика М. Рокича "Ціннісні орієнтації".
Відповідно до професійно-особистісних ви-

мог, що пред’являються у професіограмах по-
сад державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування, претенденти оціню-
ються за трьома рівнями: 
■  рекомендований; 
■  умовно рекомендований; 
■  не рекомендований. 

Рекомендаційні висновки співробітників ла-
бораторії ґрунтуються на показнику міри від-
повідності особистісних якостей респондента 
професійним особливостям, які необхідно мати 
державному службовцю та посадовій особі міс-
цевого самоврядування для здійснення успіш-
ної професійної діяльності. Основними психо-
логічними факторами, що визначають таку 
відповідність, є:
✴  комунікативність;
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✴  інтелект;
✴  емоційна стійкість;
✴  дисциплінованість;
✴  самостійність.

Висновки. Враховуючи критерії оцінки, із за-
гальної кількості студентів (190 осіб) за резуль-
татами дослідження індивідуально-психологіч-
них особливостей рекомендовано на посаду 
державних службовців та посадових осіб місце-
вого самоврядування 78 %, найбільш влучне 
сполучення професійно значущих якостей яких 
дає право припускати, що результати їхньої ро-
боти в органах державної влади та органах міс-
цевого самоврядування будуть на достатньо 
високому рівні.

До групи студентів, які умовно рекомендовані 
на зайняття посад у системі органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, 
віднесено 18,2 %.

У студентів, які умовно рекомендуються, знач-
ною мірою спостерігається невідповідність за 
такими критеріями: відхилення щодо додержан-
ня загальноприйнятих моральних норм, висо-
кий рівень соціабельності (залежність від групи, 
занижений рівень самостійності). 

Студенти, не рекомендовані на зайняття по-
сад у системі органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, склали 3 % загаль-
ної кількості тих, які пройшли тестування. У цієї 
групи спостерігається низький рівень таких ха-
рактеристик, як інтелект та самостійність.

Проведення психологічної оцінки студентів 
старших курсів, які навчаються у вищих навчаль-
них закладах, дозволяє формувати резерв на 
посади працівників органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування не тільки 
в професійному, але й в особистісному значен-
ні. Особистісний потенціал людини – це фактор, 
що визначає рівень формування та розвитку 
професійної сфери службовця. Визначення осо-
бистісних характеристик студентів та рекомен-
дація тих, хто за особистісними властивостями 
найбільш відповідає соціально-психологічним 
вимогам до державних службовців, є однією 
з умов підвищення трудового потенціалу пра-
цівників державного управління. 
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Незалежно від власного бажання кожен гро-
мадянин періодично вимушений звертатися до 
органів виконавчої влади, органів місцевого са-
моврядування за отриманням паспорта, різного 
роду дозволів, ліцензій, свідоцтв, оформленням 
субсидії та з десятками інших подібних справ. 
По суті, він звертається за отриманням ад-
міністративних послуг, що надаються згадани-
ми органами через реалізацію ними наданих їм 
владних повноважень.

Ще 1995 року уряди більшості країн світу 
дійшли висновку про необхідність модернізації 
та підвищення ефективності способу надання 
адміністративних послуг.

Україна впритул підійшла до практичної реалі-
зації заходів щодо врегулювання на законодав-
чому рівні багатоманітних процедурних відно-
син в управлінській діяльності органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, їх по-
садових осіб. Завершується підготовка проекту 
Адміністративно-процедурного кодексу Украї-
ни, розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 15.02.06 № 90-р схвалено Концепцію роз-
витку системи надання адміністративних послуг 
органами виконавчої влади.

Відповідно до Конституції України людина, її 
життя і здоров’я, честь та гідність є найвищою 
соціальною цінністю. Права і свободи людини 
визначають зміст та спрямованість діяльності 
держави. Все це вимагає переосмислення ролі 
держави та радикальної зміни відносин між вла-
дою й громадянами, які мають бути не прохача-
ми у відносинах з органами влади, а споживача-
ми адміністративних послуг.

Запровадження нової ідеології функціонуван-
ня насамперед органів виконавчої влади є од-
ним з основних завдань адміністративної ре-
форми, в ході якої необхідно досягти такого 
стану, коли виконавча влада, реалізуючи при-
значення демократичної соціальної правової 
дер жави, створює умови для реалізації прав 
і  свобод громадян, а також надання їм широко-
го кола адміністративних (управлінських) пос-
луг. Необхідно виробити нову управлінську ідео-
логію, спрямовану на оновлення адміністративної 
культури, формування орієнтації управлінського 
персоналу на служіння людині.

Це завдання визначене одним з основних і в Прог-
рамі розвитку державної служби на 2005–
2010 роки, затвердженій постановою Кабінету 
Міністрів України від 08.06.04 № 746, якою перед-
бачено зокрема визначення й запровадження 
стандартів професійної діяльності державних служ-
бовців з орієнтацією на надання державних послуг.

На першому етапі в установленому порядку ма-
ють бути визначені порядок і регламент надання 

В. ВАКАРЮК,
начальник Управління державної служби 

Головного управління державної 
служби України в Чернівецькій області
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послуг, критерії оцінки їх якості, міри відпові-
дальності державних службовців.

Управлінням державної служби Головдерж-
служби України в Чернівецькій області за під-
тримки обласної державної адміністрації реалі-
зується пілотний проект Головного управління 
державної служби України щодо впровадження 
та періодичного перегляду з метою вдоскона-
лення порядку і регламенту надання послуг дер-
жавними органами.

Мета проекту – за допомогою сучасних ін-
формаційних технологій створити методику та 
інструктивну базу для надання роз’яснень і кон-
сультацій щодо підстав та порядку отримання 
послуг, забезпечити широкий доступ фізичних 
і юридичних осіб до інформації про адміністра-
тивні послуги, впровадити затверджені порядок 
і регламент надання послуг органами державної 
влади, іншими державними органами, а також 
виявити проблеми, які ще є в роботі з надання 
адміністративних послуг, визначити шляхи їх ви-
рішення. 

Відповідно до першого етапу реалізації пілот-
ного проекту Управління державної служби, ке-
руючись Порядком проведення функціонально-
го обстеження органів виконавчої влади, 
затвердженим наказом Головдержслужби Ук-
раїни від 29.07.05 № 189 та зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 17.08.05 р. за 
№  901/11181*, провело цільове функціональне 
обстеження органів державної влади та інших 
державних органів з метою визначення переліку 
адміністративних послуг, які ними надаються.

До проведення обстеження на підставі даних 
Головного управління статистики в Чернівецькій 
області було уточнено реєстр органів державної 
влади та інших державних органів, де працюють 
державні службовці, – об’єктів обстеження.

Цільове функціональне обстеження проводи-
лось за погодженням з головою обласної де-
ржавної адміністрації.

Керівникам органів державної влади та інших 
державних органів було надіслано листи з від-
повідними методичними рекомендаціями щодо 
проведення функціонального обстеження та на-
дання інформації за визначеною формою про пе-
релік послуг, які надаються очолюваними ними 
підрозділами. До уваги бралися послуги, які на-
даються органами державної влади з реалізацією 
владних повноважень (адміністративні послуги). 

Послуги, які надаються державними підприємс-
твами, установами, організаціями, не розгля-
далися.

Управління державної служби при необхід-
ності забезпечувало надання відповідної кон-
сультаційно-методичної допомоги.

Всього проведено цільове функціональне об-
стеження 11 районних державних адміністрацій, 
23 управлінь, відділів, інших структурних підроз-
ділів обласної державної адміністрації та 27 те-
риторіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади. 

Управлінням державної служби узагальнено 
та систематизовано результати функціональних 
обстежень, сформовано переліки адміністра-
тивних послуг.

Аналіз результатів обстеження свідчить, що 
кожною районною державною адміністрацією 
надається 59 адміністративних послуг. За зміс-
том та характером їх можна умовно розділити на 
такі категорії (табл.1):

Таблиця 1

Адміністративні послуги, що надаються 
районною державною адміністрацією

Категорія послуг
Кількість послуг 
даної категорії

Послуги, спрямовані 
на реалізацію державної 
політики у сфері соціального 
захисту громадян

21 (35,6 %)

Формування правового 
статусу споживачів послуг

16 (27,1 %)

Сприяння в організації 
та проведенні фінансово-
господарської діяльності

13 (22,0 %)

Надання консультацій та 
юридичної допомоги

1 (1,7 %)

Інші послуги 8 (13,6 %)

Разом 59

* Спосіб доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=58583&cat_id=35561
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Слід зазначити, що результатом надання 14 із 
16 послуг, спрямованих на формування право-
вого статусу споживачів послуг, є видача сві-
доцтв, посвідчень, довідок тощо. Результатом 
надання 10 з 13 послуг, спрямованих на сприян-
ня в організації та проведенні фінансово-госпо-
дарської діяльності, є видача дозволів, ліцензій, 
погоджень, висновків тощо.

З усіх послуг, що надаються райдержадмініст-
раціями, 48 – безоплатні, 11– платні (послуги 
державного реєстратора, архівного відділу).

Споживачами 13 послуг є виключно пенсіоне-
ри та інваліди – категорія громадян, які потребу-
ють підвищеної уваги з боку посадових осіб, від-
повідальних за надання послуг цим людям.

23 управліннями, відділами, іншими структур-
ними підрозділами обласної державної адмініст-
рації загалом надається 59 адміністративних 
послуг, які відповідно до вже використаного пе-
реліку основних категорій послуг поділяються 
на такі (табл. 2):

Таблиця 2

Адміністративні послуги, 
що надаються структурними підрозділами 

обласної державної адміністрації

Категорія послуг
Кількість послуг 
даної категорії

Послуги, спрямовані 
на реалізацію державної 
політики у сфері соціального 
захисту громадян

20 (24,1 %)

Формування правового 
статусу споживачів послуг

9 (15,2 %)

Сприяння в організації 
та проведенні фінансово-
господарської діяльності

24 (40,7 %)

Надання консультацій 
та юридичної допомоги

1 (1,7 %) 
(надаються 
кожним 
підрозділом)

Інші послуги 5 (8,5 %)

Разом 59

Результатом надання 8 з 9 послуг, спрямова-
них на формування правового статусу спожива-
чів послуг, є видача відповідних свідоцтв, пос-
відчень, довідок. Результатом надання 14 з 24 
послуг, спрямованих на сприяння в організації 
та проведенні фінансово-господарської діяль-
ності, є видача дозволів, ліцензій, погоджень, 
висновків тощо.

З усіх послуг, що надаються управліннями, від-
ділами, іншими структурними підрозділами об-
ласної державної адміністрації, 40 – безоплатні, 
19 – платні (послуги Головного управління еконо-
міки, управління житлово-комунального госпо-
дарства, управління з питань внутрішньої та ін-
формаційної політики, інспекції держтехнагляду).

Виключно пенсіонери та інваліди є спожива-
чами 11 послуг.

27 територіальними підрозділами централь-
них органів виконавчої влади надається 110 ад-
міністративних послуг таких категорій (табл. 3):

Таблиця 3

Адміністративні послуги, що надаються 
територіальними підрозділами центральних 

органів виконавчої влади

Категорія послуг
Кількість послуг 
даної категорії

Послуги, спрямовані 
на реалізацію державної 
політики у сфері соціального 
захисту громадян

11 (10,0 %)

Формування правового 
статусу споживачів послуг

33 (30,0 %)

Сприяння в організації 
та проведенні фінансово-
господарської діяльності

54 (49,1 %)

Надання консультацій
та юридичної допомоги

1 (0,9 %) 
(надаються 
кожним 
підрозділом)

Інші послуги 11 (10,0 %)

Разом 110
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За підсумками проведеної роботи першого 
етапу пілотного проекту:
�  сформовано перелік суб’єктів пілотного проекту;
�  визначено основні категорії державних пос-

луг, що надаються органами державної вла-
ди, а також основні групи споживачів послуг;

�  окреслено обсяг і особливості майбутньої 
роботи щодо впровадження порядку та рег-
ламенту надання адміністративних послуг, 
які мають бути затверджені на законодавчо-
му або урядовому рівні.

Основні результати реалізації в області пер-
шого етапу пілотного проекту розглядалися на 
нараді в облдержадміністрації з питань дотри-
мання виконавської дисципліни.

Як засвідчив аналіз результатів функціональ-
ного обстеження, правове регулювання проце-
дури надання адміністративних послуг у багатьох 
випадках здійснюється на підзаконному рівні. То-
му нагальною необхідністю є прийняття Ад-
міністративно-процедурного кодексу України, 
який має врегулювати процедурні відносини між 
споживачами послуг і публічною адміністрацією.

Сформований Управлінням державної служ-
би єдиний перелік адміністративних послуг, що 
надаються районною державною адміністра-
цією, надіслано кожній райдержадміністрації 
для використання в практичній роботі. Головам 

районних державних адміністрацій рекомендо-
вано зокрема врахувати зазначений перелік 
послуг при затвердженні положень про управ-
ління, відділи райдержадміністрацій та їх струк-
турні підрозділи, а також при перегляді посадо-
вих інструкцій державних службовців. З цією 
ж метою, а також для інформування безпосе-
редніх споживачів адміністративних послуг 
(юридичних і фізичних осіб) перелік адміністра-
тивних послуг, що надаються управліннями, від-
ділами, іншими структурними підрозділами обл-
держадміністрації, розміщено на веб-сторінці 
обласної державної адміністрації. 

Управління державної служби ініціювало от-
римання зауважень та пропозицій і від спожива-
чів послуг, і від органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування щодо можливого 
доповнення наведених переліків адміністратив-
них послуг, а також удосконалення чинного зако-
нодавства, яким визначається порядок надання 
послуг, необхідності усунення можливих випад-
ків дублювання функцій органів державної влади 
нижчого та вищого рівнів з надання конкретних 
адміністративних послуг тощо.

На черзі – функціональне обстеження органів 
місцевого самоврядування з метою визначення 
переліку адміністративних послуг, що надають-
ся їх посадовими особами. 
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СПІВПРАЦЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ ПОЛТАВЩИНИ
З ПОЛТАВСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ АГРАРНОЮ АКАДЕМІЄЮ

Подолання економічних труднощів і негараз-
дів не в останню чергу залежить від виховання 
національної свідомості майбутніх державних 
службовців, банкірів, керівників бізнесових 
структур, аграріїв. Адже національно свідома 
людина не буде наживатися за рахунок інших, не 
буде накопичувати мільйони в той час, як інші бі-
дують і голодують. 

Саме тому національну свідомість молоді не-
обхідно виховувати цілеспрямовано та систе-

матично. І провідну роль в цьому мають відігра-
вати держава та вищі навчальні заклади.

Відомий український вчений М. Грушевський 
свого часу зазначав: "…українці мусять всю 
енергію вложити в те, аби відігріти національне 
почуття, і з тим почуття національної спільності, 
солідарності…" [1, с. 121]. Отже, національну 
свідомість мають виховувати – держава, сім’я, 
школа, релігійні, громадські організації.

"Завдання держави – допомагати зберігати 
культурну, мовну, релігійну, світоглядну різно-
манітність і самобутність. Ми повинні власні ду-
ховні надбання робити невід’ємною складовою 
світового інтелектуального процесу. Треба до-
рожити своєю самобутністю, тим, що ми виріз-
няємося з-поміж інших", – вважає Президент 
України В. Ющенко [2, с. 82].

"Національне виховання повинно здійснюва-
тися на всіх етапах навчання дітей та молоді, за-
безпечувати всебічний розвиток, гармонійність 
і цілісність особистості, розвиток її здібностей 
та обдарувань, збагачення на цій основі інтелек-
туального потенціалу народу, його духовності 
й культури, виховання громадянина, здатного 
до самостійного мислення, суспільного вибору 
і діяльності, спрямованої на процвітання Украї-
ни. Його основна мета – виховання свідомого 
громадянина, патріота, набуття молоддю соціаль-
ного досвіду" [3, с. 182]. 

Значна увага проблемі виховання національ-
ної свідомості приділена в Державній національ-
ній програмі "Освіта" (Україна ХХІ століття)": 
"Національне виховання є органічним компо-
нентом освіти і охоплює всі складові системи 
освіти. Національне виховання в Українській дер-
жаві має бути спрямоване на формування у мо-
лоді та дітей світоглядної свідомості, ідей, пог-
лядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, 
інших соціально значущих надбань вітчизняної 
і світової духовної культури" [4, с. 23].

Безперечно, національна свідомість заро-
джується в особи ще до вступу у вищий навчаль-
ний заклад і визначальне місце в цьому процесі 
належить родині, а також близьким, друзям, 
знайомим, тобто сімейно-родинному середови-
щу і одноліткам. Про важливу роль сім’ї та школи 

О. ЛИТВИН,
аспірант Інституту вищої освіти 

Академії педагогічних наук України, 
старший викладач кафедри фінансів та економічної теорії 

Полтавської державної аграрної академії
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у вихованні національної свідомості людини писав 
у своєму "Слові до батьків" В. Сухомлинський:
"У сім’ї шліфуються найтонші грані людини-гро-
мадянина, людини-трудівника, людини – культур-
ної особистості. Із сім’ї починається суспільне ви-
ховання. У сім’ї, образно кажучи, закладається 
коріння, з якого виростають потім і гілки, і квітки, 
і плоди. Сім’я – це джерело, водами якого живить-
ся повноводна річка нашої держави" [5, с. 22].

Студентський вік, по-перше, дозволяє особис-
тості розбудувати свою національну свідомість 
до рівня самосвідомості, а по-друге, сформувати 
в ній найвищий ступінь – інтелектуально-теоре-
тичний на основі інтеріоризації системи знань, 
«пропущених» через чуттєво-емоційні та діяль-
ністно-вольові структури.

Тому особливе значення формуванню націо-
нальної свідомості мають приділяти вищі нав-
чальні заклади нашої держави. Концепція вихо-
вання дітей та молоді у національній системі 
освіти чітко визначає: "Вищі навчальні заклади 
мають здійснювати підготовку свідомої націо-
нальної інтелігенції, сприяти оновленню і збага-
ченню інтелектуального генофонду нації, вихо-
ванню її духовної еліти, примножувати культурний 
потенціал, який забезпечить високу ефективність 
діяльності майбутніх спеціалістів" [6, с. 11].

Досить цікавим є досвід співпраці органів вла-
ди Полтавщини та Полтавської державної аг-
рарної академії. Виховання національної свідо-
мості майбутніх аграріїв відбувається в процесі 
лекцій, бесід, опрацювання науково-методичної 
літератури, роботи в проблемних гуртках, напи-
сання рефератів, курсових та дипломних робіт, 
відвідування виставок, театрів, перегляду кіно- 
і відеофільмів, зустрічей з видатними діячами 
науки і культури, майстрами народного мистецт-
ва, організації виставок творчих робіт.

Особливу роль в процесі виховання націо-
нальної свідомості студентів відіграє оз-
найомлення з історією аграрної академії та 
особливостями її діяльності, традиціями, 
відвідування музею історії аграрної академії, 
краєзнавчого, художнього музеїв. Екскурсія 
до музеїв передбачає не стільки демонстра-
цію експонатів і розповідь про них, але й са-
мостійні спостереження та порівняння за по-
передньо виданими викладачем завданнями. 
Метою екскурсії є також виховання у студен-
тів любові до батьківського дому, рідного 
краю, традицій та звичаїв народу, формуван-
ня історичної пам’яті. Матеріали екскурсії мо-
жуть бути використані на заняттях з "Історії 

України", "Економічної історії", "Історії економіч-
них вчень".

Ректор Полтавської державної аграрної ака-
демії, доктор сільськогосподарських наук, про-
фесор В. Писаренко, крім науково-педагогічної, 
здійснює значну громадсько-політичну роботу, 
є отаманом козацтва та ініціатором і натхненни-
ком цілої низки культурно-мистецьких та спор-
тивно-масових заходів, конкурсів, фестивалів, 
подає гарний особистий приклад для виклада-
чів та студентів.

Велику підтримку викладачам у процесі вихо-
вання національної свідомості майбутніх аграріїв 
надають представники органів державної влади 
Полтавщини. Прикладом такої плідної співпраці 
є створення та відкриття пам’ятника видатному 
науковцю М. Вавілову, пам’ятних дощок на честь 
відомих українців – генетика М. Гришка, фізіоло-
га О. Квасницького. 

У рамках святкування Дня незалежності Ук-
раїни 23 серпня 2006 року на фасаді одного 
з корпусів Полтавської державної аграрної ака-
демії відкрито меморіальну дошку головному 
отаману Української народної республіки, го-
лові директорії УНР, нашому землякові Симону 
Петлюрі. Свого часу тут була розташована Пол-
тавська духовна семінарія, де він навчався 
з 1895 по 1902 рік. На мітингу, присвяченому 
відкриттю меморіальної дошки, перед студен-
тами та викладачами Полтавської державної 
аграрної академії виступив голова Полтавської 
обласної державної адміністрації Валерій 
Асадчев, який наголосив, що полтавці мають 
пам’ятати і відтворювати свою історію. Заступ-
ник голови Полтавської обласної ради Петро 
Ворона висловив сподівання, що на найближ-
чій сесії обласної ради депутати все ж таки ух-
валять рішення про увічнення пам’яті видатних 
земляків, до когорти яких належить і Симон 
Петлюра. Вшанування Симона Петлюри, до 
якого через усталені стереотипи радянської іс-
торіографії збереглося неоднозначне ставлен-
ня, стало одним із кроків до встановлення істо-
ричної справедливості та повернення із 
небуття тих людей, які боролися за незалеж-
ність нашої держави. І  Симон Петлюра є при-
кладом для сучасних політиків. Він творив Ук-
раїну від свого серця, – наголошували інші 
учасники мітингу. 

Велике значення мають також проведення 
спільних з органами влади науково-практичних 
конференцій, зустрічей з відомими українцями 
та представниками вищого ешелону влади.
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На фото: Зайченко О. – начальник управління 
з питань внутрішньої політики Полтавської облдерж-
адміністрації, Лук’яненко Л. – народний депутат 
України, Писаренко В. – ректор Полтавської дер-
жавної аграрної академії, професор, Шейко С. – 
завідувач кафедри філософії Полтавської держав-
ної аграрної академії, доцент

У квітні 2005 року за сприяння управління 
з питань внутрішньої політики Полтавської обл-
держадміністрації було організовано зустріч 
студентів та професорсько-викладацького скла-
ду Полтавської державної аграрної академії 
з народним депутатом України Левком Лук’я-
ненком. Під час зустрічі порушувалися питання 
голодомору 1932–1933 років, діяльності Вер-
ховної Ради України та Кабінету Міністрів Украї-
ни, обговорювалася суспільно-політична ситуа-
ція в країні. Левко Лук’яненко подарував 
навчальному закладу підбірку історичної літера-
тури для покращення національного виховання 
студентів. 

До складу Полтавської державної аграрної 
академії входить Аграрний коледж управління 
і  права. З його студентами 20 квітня 2006 року 
була проведена зустріч за участю керівництва 

Полтавської облдержадміністрації та тодішнього 
міністра аграрної політики Олександра Бара-
нівського. Обговорювалися проб леми розвитку 
агропромислового комплексу України, необхід-
ності залучення висококваліфікованих, освічених 
спеціалістів до роботи в цій галузі господарства. 

Одним із напрямів співпраці є стажування сту-
дентів Полтавської державної аграрної академії 
в органах державної влади Полтавської області. 
Це сприяє розумінню студентами основних нап-
рямів формування та реалізації державної полі-
тики, необхідності глибокої консолідації сус-
пільс тва, збереження незалежної й самостійної 
України.

Відповідно до Положення про обласний кон-
курс "Мій вибір – державна служба", затвердже-
ного розпорядженням голови обласної держав-
ної адміністрації від 5 серпня 2004 року № 224-к, 
в Управлінні державної служби Головного управ-
ління державної служби України в Полтавській 
області у березні 2006 року проходила стажу-
вання студентка Полтавської державної аграрної 
академії Таміла Левошко – слухачка постійно 
діючого тематичного семінару "Моя майбутня 
професія – служити народові України".

За час стажування студентка ознайомилася 
з основними нормативними документами Управ-
ління, опрацювала методичні роботи та рекомен-
дації, розробленні його фахівцями, ознайомила-
ся з планом і результатами роботи з реалізації 
пілотного проекту "Розвиток спроможності дер-
жавної служби у сфері європейської інтеграції", із 
загальною характеристикою та основними вимо-
гами локальної системи "Картка" ЄДКС "Кадри", 
брала участь у щотижневих нарадах та методич-
них семінарах. 

Результатом стажування стало написання під-
сумкової роботи "Основні умови та фактори здій-
снення євроінтеграційного вибору України". 

У жовтні 2006 року розпочав свою роботу новий 
семінар "Моя майбутня професія – служити наро-
дові України", до участі в якому залучено 14 сту-
дентів Полтавської державної аграрної академії. 
Усі слухачі мають пройти стажування в управлін-
нях та відділах Полтавської обласної державної 
адміністрації, територіальних підрозділах цент-
ральних органів виконавчої влади. Кращі з них бу-
дуть зараховані до кадрового резерву на посади 
державних службовців. 

Налагоджено тісну співпрацю Полтавської 
дер жавної аграрної академії з Головним управ-
лінням агропромислового розвитку облдержад-
міністрації. Найкращі студенти-старшокурсники 
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зараховуються до кадрового резерву, прохо-
дять стажування на посадах державних служб-
овців. Після закінчення вищого навчального зак-
ладу деякі з них за результатами конкурсного 
відбору призначаються на вакантні посади. А на 
базі Полтавської державної аграрної академії 
проводяться семінари-навчання для спеціалістів 
агропромислового комплексу області (зооінже-
нерів, агрономів, інженерів-механіків, фермерів, 
інших спеціалістів). В інституті післядипломної 
освіти за сприяння Головного управління агро-
промислового розвитку Полтавської облдержад-
міністрації на базі Полтавської державної аграр-
ної академії тільки в першому кварталі 2006 року 
пройшли навчання 450 спеціалістів області.

У межах реалізації пілотного проекту "Розви-
ток спроможності державної служби у сфері єв-
ропейської інтеграції" Управлінням державної 
служби Головного управління державної служби 
України в Полтавській області спільно з партне-
рами випущено методичні рекомендації "Євро-
пейський вибір України". Ці матеріали розпов-
сюджено серед органів влади, бібліотечних 
закладів області, надано для використання 
у навчально-виховному процесі Полтавської 
дер жавної аграрної академії. 

Повністю погоджуюся зі словами академіка 
М. Жулинського про те, що необхідно вести мо-
ву про "відповідну ідеологію, за допомогою якої 

можна було б формувати нові структури свідо-
мості, нову ментальність нації в її національно-
культурній єдності та духовній суверенності. Го-
ловна опора в цьому процесі – формування 
нової державницької, україно-центристської сві-
домості нації лягає на мову, на культуру, на істо-
ричну пам’ять, на національні базові цінності, які 
виробили традиційні системи світосприйняття, 
сформували український суспільний менталітет" 
[7, с. 93 ]. 
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ПРО НАРАДУ НАЧАЛЬНИКІВ УПРАВЛІНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ

20 вересня 2006 року в Управлінні державної служби Головдержслужби України в м. Києві від-
булася нарада з начальниками управлінь державної служби Головдержслужби України в Авто-
номній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі під головуванням Начальника Голов-
ного управління державної служби України Т. Мотренка. 

Аналізуючи стан виконавської дисципліни в управліннях державної служби, директор департа-
менту персоналу державних органів та місцевого самоврядування В. Саєнко привернув увагу 
учасників наради до організації системи контролю за виконанням доручень і прийнятих рішень, 
підвищення рівня відповідальності. Доповідач наголосив на тому, що реалізація функцій управ-
лінь через призму щоденних завдань потребує постійної системної уваги до питань виконавсь-
кої дисципліни з боку керівників управлінь. Цим питанням приділив увагу в своєму виступі й на-
чальник відділу координації діяльності територіальних підрозділів Головдержслужби України
М. Дячишин, який зазначив характерні недоліки в роботі територіальних органів Головдержслужби 
України, виявлені під час надання їм консультативно-методичної допомоги працівниками структур-
них підрозділів центрального апарату Головдержслужби України за підсумками 8 місяців 2006 року.

У виступі заступника Начальника Головдержслужби України М. Ткача були висвітлені питання 
щодо проведення територіальними органами Головдержслужби України перевірок з питань ор-
ганізаційно-кадрової роботи. 

З колегами обмінялися досвідом роботи начальники управлінь державної служби Головдерж-
служби України в Хмельницькій області та в м. Києві. Зокрема, начальник управління державної 
служби Головдержслужби України у Хмельницькій області Н. Довгань презентувала колегам ме-
тодичні матеріали за результатами впровадження пілотного проекту "Надання методично-кон-
сультативної допомоги щодо проходження служби в органах виконавчої влади". Про вирішення 
питань становлення та діяльності управління державної служби Головдержслужби України 
в м. Києві розповів його начальник Г. Романюк.

У ході наради були розглянуті також питання щодо поширення системи управління якістю на 
територіальні органи Головдержслужби України, реалізації положень актів Головдержслужби Ук-
раїни з організації роботи, ведення діловодства та здійснення контролю, проаналізовано вико-
ристання бюджетних коштів за 8 місяців 2006 року.

У своєму виступі Начальник Головного управління державної служби України Т. Мотренко під-
креслив важливість розглянутих питань діяльності територіальних органів, визначив першочер-
гові пріоритети. Зокрема, він висвітлив підготовку до організації заходів щодо виконання розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 31.08.06 № 477, яким за Головдержслужбою України 
закріплено Чернівецьку область. У зв’язку з цим були дані доручення щодо надання практичної 
допомоги з організаційно-кадрової роботи обласній та районним державним адміністраціям 
Чернівецької області, укладання Угоди між Головдержслужбою України, Чернівецькою обл-
держадміністрацією та обласною радою з питань підвищення кваліфікації державних службовців 
та посадових осіб місцевого самоврядування та ін.

Для вдосконалення роботи управлінь державної служби учасникам наради роздано методичні ма-
теріали з питань організації роботи управлінь, проходження державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування, а також матеріали з досвіду роботи територіальних органів Головдерж-
служби України. Серед них – методичні матеріали:


  Управління державної служби Головдержслужби України у Волинській області щодо планування 
роботи; 


  Управління державної служби Головдержслужби України в Івано-Франківській області щодо 
практики схематичного роз’яснення порядку обчислення стажу державної служби; 


  Управління державної служби Головдержслужби України в Полтавській області щодо вивчення та 
впровадження іноземного досвіду побудови системи управління якістю за міжнародним стандар-
том ISO 9001-2000 p.; 
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  Управління державної служби Головдержслужби України в Харківській області щодо проведення 
постійно діючого тематичного семінару "Актуальні проблеми державного управління"; 


  Управління державної служби Головдержслужби України в Миколаївській області щодо співпраці 
з органами виконавчої влади; 


  Управління державної служби Головдержслужби України в Чернівецькій області щодо проведен-
ня функціонального обстеження та визначення переліку адміністративних послуг, які надаються 
органами державної влади; 


  Управління державної служби Головдержслужби України в Сумській області щодо практики роз-
гляду звернень про погодження продовження терміну перебування на державній службі; 


  Управління державної служби Головдержслужби України в Харківській області щодо співпраці 
з газетою Харківської облдержадміністрації та облради "Слобідський край" .

ПРО СЕМІНАР ДЛЯ КЕРІВНИКІВ КАДРОВИХ СЛУЖБ ВЕРХОВНОЇ РАДИ 
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, 

РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОБЛАСНИХ, 
КИЇВСЬКОЇ ТА СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

10 листопада 2006 року в Головному управлінні державної служби України відбувся семінар для 
керівників кадрових служб Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за 
участю керівництва Головдержслужби України, керівників її структурних підрозділів. У роботі семіна-
ру взяв участь заступник начальника управління регіональної політики – завідувач відділу з питань 
організації діяльності місцевих державних адміністрацій Секретаріату Кабінету Міністрів України 
Андрій Андрійович Суліма.

У вступному слові Начальник Головного управління державної служби України Тимофій Валенти-
нович Мотренко звернув увагу учасників семінару на важливість підвищення ролі кадрових підроз-
ділів, їх цінності в системі державної служби для успішної реалізації завдань, що стоять перед Голов-
держслужбою України.

На семінарі розглядалися правові аспекти кадрової роботи, обговорювалися проблемні питання, 
які виникають при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, щоріч-
ної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань, призначенні 
на посади та звільненні з посад державних службовців, формуванні кадрового резерву тощо. Акцен-
тувалася увага на здійсненні антикорупційного контролю при прийнятті кандидата на державну служ-
бу, поданні державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцій держави, 
декларацій про доходи.

Посилення євроінтеграційних процесів у країні є одним з основних аспектів запровадження сис-
теми управління якістю в діяльність органів виконавчої влади, що стало предметом обговорення 
в  ході роботи семінару. Як показує практика, впровадження системи управління якістю в роботу ор-
гану державної влади суттєво підвищує рівень організації роботи, сприяє вчасному виявленню та 
усуненню недоліків, які, на жаль, допускаються в роботі кадрових служб місцевих державних ад-
міністрацій. 

Висвітлено питання роботи дорадчих органів місцевих державних адміністрацій: Координаційної 
ради з питань державної служби, колегій місцевих державних адміністрацій та розгляду на них пи-
тань покращення роботи з кадрами, актуальних проблем удосконалення кадрової роботи, впрова-
дження в роботу кадрових служб стратегічного планування, використання сучасних форм та методів 
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роботи, забезпечення ними чіткого дотримання законодавства з питань прийняття на державну 
службу та її проходження.

Учасниками семінару обговорено основні положення проекту Закону України "Про державну служ-
бу". Зазначений проект підтримано і запропоновано розміщувати на зовнішньому веб-сайті 
Головдерж служби України зміни до нього в процесі їх внесення.

Основною метою створення системи "Картка" є полегшення роботи керівників кадрових служб, 
швидке та зручне формування особистих карток та статистичних даних. Порядок і особливості впро-
вадження програмно-технологічного комплексу для обліку державних службовців І–VІІ категорії бу-
ли висвітлені на семінарі.

Розглядалося питання співпраці Головдержслужби України з місцевими державними адміністра-
ціями: акцентувалася увага на окремих напрямах та перспективах такої співпраці, проблемах, які ви-
никають у процесі роботи. Також зверталася увага на налагодження партнерських стосунків між міс-
цевими державними адміністраціями та територіальними органами Головдержслужби України. На 
сьогодні прикладом конструктивної співпраці між кадровими службами обласних дер жавних ад-
міністрацій та територіальними органами Головдержслужби України є Дніпропетровська, Івано-
Франківська, Миколаївська, Херсонська, Хмельницька, Полтавська та Чернігівська області.

Учасниками семінару висловлено побажання ввести в практику проведення спільних семінарів 
для керівників кадрових служб місцевих державних адміністрацій, начальників територіальних органів 
Головдержслужби України.

На фото: під час семінару для керівників кадрових служб Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
Ради міністрів Автономної Республіки Крим,обласних, Київської та Севастопольської, 

міських державних адміністрацій з питань проходження державної служби
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УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до
Положення про Національну академію

державного управління при Президентові України

Внести до Положення про Національну академію державного управління при Президентові Украї-
ни, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 року № 850 "Питання Національ-
ної академії державного управління при Президентові України" (зі змінами, внесеними Указами від 
6 жовтня 2003 року № 1153, від 2 червня 2006 року № 474 та від 2 серпня 2006 року № 668), такі зміни:

абзац третій пункту 8 виключити. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім;
пункт 9 виключити.

  Президент України В. ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 вересня 2006 року
№ 770/2006

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змін до Указу Президента України
від 19 листопада 2001 року № 1098

Враховуючи, що поширення корупції на сучасному етапі відповідно до Закону України "Про осно-
ви національної безпеки України" є однією з основних загроз національній безпеці України, стабіль-
ності в суспільстві у сфері державної безпеки, з метою запобігання проявам корупції, іншим право-
порушенням при проходженні державної служби, удосконалення механізму проведення обов’язкової 
спеціальної перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, 
та відповідно до пункту 1 частини першої статті 106 Конституції України  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести до Порядку проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають 
кандидати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 
19 листопада 2001 року № 1098 (в редакції Указу від 9 червня 2006 року № 508, зі змінами, внесени-
ми Указом від 18 серпня 2006 року № 687), такі зміни:

1) доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:
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"У разі потреби за дорученням Президента України стосовно відомостей, зазначених в абзаці тре-
тьому цього пункту, може бути здійснено додаткову перевірку, яка проводиться відповідним струк-
турним підрозділом Секретаріату Президента України";

2) доповнити Порядок пунктом 9 такого змісту:
"9. В окремих випадках перевірку відомостей може бути проведено за дорученням Президента 

України стосовно кандидатів на зайняття посад державних службовців, призначення або погоджен-
ня призначення на які здійснюється головами місцевих державних адміністрацій, а також стосовно 
осіб, які перебувають на державній службі. Така перевірка проводиться структурним підрозділом 
Секретаріату Президента України".

2. Цей Указ набирає чинності з дня опублікування.

  Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 2 жовтня 2006 року
№ 810/2006
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 28 вересня 2006 р. № 1375

Київ

Про внесення змін до Положення 
про формування кадрового резерву 

для державної служби

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є :
Внести до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2001 р, 
№ 9, ст. 367; 2003 р., № 37, ст. 1987; 2004 р., № 17, ст. 1170, № 32, ст. 2156; 2005 р., № 28, ст. 1627; 
2006 р., № 30, ст. 2149), зміни, що додаються.

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
        постановою Кабінету Міністрів України

         від 28 вересня 2006 р. № 1375

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про формування

кадрового резерву для державної служби

1. Пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"народних депутатів України".
У зв’язку з цим абзаци другий–шостий вважати відповідно абзацами третім–сьомим.
2. Пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Народні депутати України, яким після закінчення строку повноважень або дострокового їх припи-

нення за особистою заявою про складення депутатських повноважень не надано попередню роботу 
(посаду) та які не можуть самостійно працевлаштуватись, зараховуються до кадрового резерву на 
посади державних службовців першої–третьої категорії, призначення на які здійснюється Прези-
дентом України та Кабінетом Міністрів України, за пропозиціями, що подаються Головдержслужбі до 
1 листопада кожного року Апаратом Верховної Ради України". 

У зв’язку з цим абзаци другий–четвертий вважати відповідно абзацами третім–п’ятим.
3. Додаток до Положення викласти у такій редакції:



НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 4/2006 67

"СПИСОК
осіб, зарахованих до кадрового резерву на 200__ рік

для державної служби
______________________________________________

(найменування державного органу)

№ 
з/п

Посада, 
на яку 
пропо-
нується 
особа, 

із зазначен-
ням назви 
підрозділу

Прізвще, 
ім’я 

та по 
батькові

Дата 
наро   -

дження

Освіта (коли
і що закінчила 

особа), 
спеціальність, 

науковий 
ступінь, 

вчене звання

Дата 
зарахування 
до резерву

Посада, 
яку особа 
займає, 

місце 
роботи

Стаж 
роботи 

на посаді

Ранг

 __________________   _____________________   ______________________
   (посада керівника)                                        (підпис)                               (ініціали та прізвище)

«__» _____________ 200__ р.

МП
_______________

Примітка. Для посад, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, 
в графі другій зазначається також напрям діяльності за розподілом обов’язків".

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 18 жовтня 2006 р. № 1431

Київ

Про внесення змін до Положення про ранги
державних службовців

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 (ЗП України, 1996 р., № 14, ст. 370; Офіційний вісник Ук-
раїни, 2005 р., № 14, ст. 713; 2006 р., № 5, ст. 236), такі зміни:

абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:
"3. Ранги присвоюються державним службовцям одночасно з прийняттям їх на державну службу";
абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:
"Державним службовцям, які призначаються на посаду більш високої категорії та мають ранг у межах 

цієї категорії, може бути залишено попередній або присвоєно наступний ранг у межах відповідної кате-
горії посад".

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
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П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 18 жовтня 2006 р. № 1436

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. № 1262
і від 2 червня 2003 р. № 828

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
В абзаці третьому пункту 15 Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищен-

ня кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів вій-
ськового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 
1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил" 
(Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2003 р., № 23, ст. 1056), 
 і тексті Порядку підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого са-
моврядування з питань боротьби з корупцією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 2 червня 2003 р. № 828 "Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією" (Офіційний вісник України, 
2003 р., № 23, ст. 1056), слова "Національна академія внутрішніх справ" в усіх відмінках замінити сло-
вами "Київський національний університет внутрішніх справ" у відповідному відмінку.

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 8 листопада 2006 р. № 1555

Київ

Питання оплати праці, медичного 
та соціально-побутового забезпечення деяких
працівників Національної академії державного

управління при Президентові України

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Установити, що:
за умовами оплати  праці  президент,  перший  віце-президент, віце-президенти, директори інститутів   

Національної   академії державного управління при Президентові  України  прирівнюються  до відповід-
них працівників   вищих  навчальних  закладів  IV рівня акредитації, що мають статус національних;
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за умовами  медичного  та  соціально-побутового  забезпечення президент  прирівнюється до керів-
ника,  перший віце-президент – до першого  заступника  керівника,   віце-президенти   та   директори 
інститутів   Національної   академії   державного  управління  при Президентові  України  –  до  заступни-
ків  керівників  центральних органів  виконавчої  влади,  що  не  входять  до  складу  Кабінету Міністрів 
України.

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

П О С Т А Н О В А
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 15 листопада 2006 р. № 1624

Київ

Про затвердження Порядку проведення
спеціальної перевірки відомостей, 

що подаються кандидатами на зайняття посад

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на 

зайняття посад (додається).

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 15 листопада 2006 р. № 1624

ПОРЯДОК
проведення спеціальної перевірки відомостей,
що подаються кандидатами на зайняття посад

1. Спеціальна перевірка (далі – перевірка) стосовно відомостей, що подаються кандидатами на 
зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснює Президент України за по-
данням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України (далі – кандидати на зайняття по-
сад), проводиться у разі необхідності за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України або поса-
дової особи, що його заміщає, Головдержслужбою за участю МВС, Державної податкової 
адміністрації і СБУ.
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2. Головдержслужбі разом з дорученням на проведення перевірки надсилаються документи кан-
дидата на зайняття посади, оформлені в установленому порядку.

3. Перевірка проводиться за наявності письмової згоди кандидата на зайняття посади. За відсут-
ності згоди перевірка не проводиться і питання щодо призначення або підготовки подання для при-
значення на відповідну посаду не розглядається.

4. Строк проведення перевірки становить 15 календарних днів. За наявності особливих обставин 
Головдержслужба може продовжити цей строк не більш як на 15 днів за погодженням з посадовою 
особою, що дала доручення на проведення перевірки.

5. Перевірці підлягає:
достовірність відомостей, повідомлених кандидатом на зайняття посади про себе у процесі роз-

гляду питання щодо його призначення на відповідну посаду, зокрема тих, що стосуються його до-
ходів та зобов’язань фінансового характеру, належного йому нерухомого та цінного рухомого май-
на, вкладів у банках і цінних паперів, у тому числі за кордоном;

стан додержання кандидатом вимог, визначених законодавством з питань державної служби, бо-
ротьби з корупцією і державної таємниці.

6. У процесі проведення перевірки Головдержслужба уточнює в МВС, Державній податковій ад-
міністрації і СБУ відомості, зазначені у пункті 5 цього Порядку, а в разі потреби запитує в інших ор-
ганах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях 
додаткову інформацію.

Форму запиту затверджують Головдержслужба, МВС, Державна податкова адміністрація і СБУ за 
погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.

7. Про результати перевірки Головдержслужба інформує посадову особу, що дала доручення на 
проведення перевірки, та кандидата на зайняття посади, стосовно якого проводилася перевірка.

У разі незгоди з результатами перевірки кандидат має право викласти свої зауваження (пояснен-
ня) у письмовій формі або письмово звернутися до Головдержслужби, МВС, Державної податкової 
адміністрації і СБУ з проханням надати роз’яснення з відповідних питань.

8. Інформація про результати перевірки додається до документів кандидата на зайняття посади 
або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду. Документи, що 
надійшли у процесі перевірки кандидата, є конфіденційними і зберігаються в Головдержслужбі в ус-
тановленому порядку.
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 8 листопада 2006 р. № 548-р
Київ

Про віднесення посад працівників МВС
та його територіальних підрозділів, 

які займаються розслідуванням кримінальних справ,
 до відповідних категорій посад державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу" віднести посади працівників Головно-
го слідчого управління МВС та слідчих управлінь, відділів, відділень головних управлінь, управлінь МВС 
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті до категорій посад 
дер жавних службовців згідно з додатком.

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

Додаток
 до розпорядження Кабінету Міністрів України

 від 8 листопада 2006 р. № 548-р

ПЕРЕЛІК
посад працівників центрального апарату МВС,

головних управлінь, управлінь МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі,

на транспорті, що належать до категорій
посад державних службовців

 ПОСАДА КАТЕГОРІЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Центральний апарат МВС 

Перший заступник, заступник начальника 
Головного слідчого управління 

третя  

Начальник управління Головного слідчого 
управління, начальник відділу у складі управління 
Головного слідчого управління, їх заступники; 
начальник відділення Головного слідчого управління

четверта  

Старший слідчий в особливо важливих справах, 
слідчий в особливо важливих справах, старший 
слідчий, слідчий 

п’ята 
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ПОСАДА КАТЕГОРІЯ ПОСАДИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 

Головні управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Києві та Севастополі, на транспорті 

Начальник слідчого управління, слідчого відділу – 
заступник начальника Головного управління, 
управління МВС в Автономній Республіці Крим, 
областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті

четверта 

Перший заступник, заступник начальника слідчого 
управління, слідчого відділу; начальник відділу; 
начальник відділення, начальник слідчої частини
(на правах відділу, відділення) слідчого управління, 
слідчого відділу, їх заступники

п’ята 

Старший слідчий в особливо важливих справах, 
слідчий в особливо важливих справах, старший 
слідчий, слідчий 

шоста 

Міські управління головних управлінь та управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, 
областях, лінійні управління на залізницях Управління МВС на транспорті

Начальник слідчого управління, слідчого відділу – 
заступник начальника міського, лінійного управління 
Головного управління, управління МВС в Автономній 
Республіці Крим, областях, мм. Києві та 
Севастополі, на транспорті

п’ята 

Заступник начальника слідчого управління, слідчого 
відділу; начальник відділу, начальник відділення, 
начальник слідчої частини слідчого управління, 
слідчого відділу, їх заступники; старший слідчий 
в особливо важливих справах, слідчий в особливо 
важливих справах, старший слідчий, слідчий 

шоста 

Міські, районні, лінійні органи головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, 
областях, мм. Києві та Севастополі, на транспорті 

Начальник слідчого відділу, слідчого відділення – 
заступник начальника міського, районного, лінійного 
органу Головного управління, управління МВС 
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві 
та Севастополі, на транспорті 

шоста 

Заступник начальника слідчого відділу, слідчого 
відділення; начальник відділення у складі слідчого 
відділу; старший слідчий, слідчий 

сьома 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 16 листопада 2006 р. № 570-р
Київ

Про утворення Координаційної ради
з питань проведення функціонального

обстеження центральних органів
виконавчої влади

1. Утворити Координаційну раду з питань проведення функціонального обстеження центральних ор-
ганів виконавчої влади (далі – Координаційна рада) та затвердити її посадовий склад згідно з додат-
ком.

Надати голові Координаційної ради право:
затверджувати за поданням Головдержслужби її персональний склад та вносити у разі потреби до 

нього зміни;
залучати в установленому порядку до її роботи фахівців центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій.
2. Координаційній раді:
провести у місячний строк установче засідання, на якому розглянути та затвердити загальний план-

графік проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади, передбачив-
ши заходи з проведення до кінця 2006 року функціонального обстеження міністерств та подання за йо-
го результатами пропозицій щодо підвищення ефективності їх управлінської діяльності;

забезпечити узгодження дій центральних органів виконавчої влади стосовно організації і проведен-
ня їх функціонального обстеження та підготовки за його результатами узагальнених пропозицій щодо 
реформування структури центральних органів виконавчої влади.

3. Головдержслужбі:
здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Координаційної ради;
забезпечити надання – експертної, консультаційної та методичної допомоги Координаційній раді та 

робочим групам з проведення функціонального обстеження міністерств, що ними утворені, виготов-
лення інформаційних та методичних матеріалів, виконання прикладних розробок з удосконалення ме-
тодики функціонального обстеження органів виконавчої влади, проведення семінарів-тренінгів та ін-
ших заходів, залучення до цієї роботи експертів, зокрема за рахунок коштів, передбачених бюджетною 
програмою "Забезпечення інституційного розвитку державної служби та організація проведення функ-
ціональних обстежень органів виконавчої влади";

подати у місячний строк після надходження звітів робочих груп з проведення функціонального обсте-
ження міністерств на розгляд Координаційної ради узагальнену інформацію про результати проведеної 
роботи разом з пропозиціями щодо підвищення ефективності управлінської діяльності зазначених 
міністерств.

4. Міністерствам:
переглянути протягом тижня склад робочої групи з проведення функціонального обстеження від-

повідного міністерства з метою визначення її керівником першого заступника або заступника міністра, 
відповідального за організацію роботи апарату міністерства, який за посадою входить до складу Коор-
динаційної ради;

скласти і затвердити у тижневий строк після установчого засідання Координаційної ради план-
графік проведення до кінця поточного року функціонального обстеження міністерства з урахуван-
ням загального плану-графіка;

подати до 15 лютого 2007 р. Головдержслужбі звіт про результати проведення функціонального об-
стеження міністерства.

 Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ
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 Додаток
 до розпорядження Кабінету Міністрів України

 від 16 листопада 2006 р. № 570-р

СКЛАД
Координаційної ради з питань проведення
функціонального обстеження центральних

органів виконавчої влади

Міністр Кабінету Міністрів України – голова Координаційної ради

Начальник Головдержслужби – заступник голови Координаційної ради

Директор Центру сприяння інституційному розвитку державної служби при Головдержслужбі – 
секретар Координаційної ради 

Перший заступник Міністра аграрної політики 

Заступник Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра вугільної промисловості

Перший заступник Міністра економіки

Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи

Перший заступник Міністра закордонних справ

Перший заступник Міністра культури і туризму

Заступник Міністра оборони

Перший заступник Міністра освіти і науки

Перший заступник Міністра охорони здоров’я

Перший заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища

Заступник Міністра палива та енергетики

Перший заступник Міністра праці та соціальної політики

Заступник Міністра промислової політики

Перший заступник Міністра транспорту та зв’язку

Перший заступник Міністра у справах сім’ї, молоді та спорту

Заступник Міністра фінансів

Перший заступник Міністра юстиції
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АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ 
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 1 листопада 2006 р.  № 363

Київ

Про внесення змін 
до Довідника типових 

професійно-кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців 

З метою приведення змісту та структури Довідника типових професійно-кваліфікаційних характе-
ристик посад державних службовців до діючої нормативно-правової бази та нормопроектувальної 
техніки  н а к а з у ю:

1. Внести зміни до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад держав-
них службовців (випуск № 76), що додаються.

2. Начальнику інформаційно-аналітичного управління Головдержслужби (Балюку В. В.) розмісти-
ти цей наказ на веб-сайті Головдержслужби України та опублікувати у "Віснику державної служби Ук-
раїни".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби 
Сороко В. М.

Начальник Головного управління 
державної служби України     Т. Мотренко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці 
та соціальної політики України    М. Солдатенко

       30 жовтня 2006 р.
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КОМЕНТАР 
до наказу Головдержслужби України від 1 листопада 2006 р. № 363 

"Про внесення змін до Довідника типових 
професійно-кваліфікаційних характеристик 

посад державних службовців" 

Внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад держав-
них службовців (далі – Довідник), затвердженого  і введеного в дію наказом Головного управління 
державної служби України від 1 вересня 1999 року № 65 "Про Довідник типових професійних харак-
теристик посад державних службовців (випуск 76)", здійснено з метою забезпечення відповідності 
його положень нормативно-правовій базі, яка набула чинності після вступу в дію редакції Довідника,  
затвердженого наказом Головдержслужби України від 21 травня 2004 року № 74. 

Постановами Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 "Про упорядкування 
структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих 
державних адміністрацій", від 11 травня 2005 року № 328 "Про структуру місцевих державних ад-
міністрацій" та від 27 квітня 2000 року № 733 "Про примірні переліки управлінь, відділів, інших струк-
турних підрозділів Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій" було упоряд-
ковано: структури апаратів центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та 
місцевих державних адміністрацій; затверджено примірні переліки управлінь, відділів, інших струк-
турних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських та районних у місті Києві та Се-
вастополі державних адміністрацій. 

Це викликало необхідність внесення змін та доповнень до Довідника, а саме:
- внесення до його змісту типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад заступника 

директора департаменту, заступника директора департаменту – начальника відділу, заступника на-
чальника самостійного управління – начальника відділу;

- коригування завдань, обов’язків та повноважень директора департаменту,  начальника управ-
ління (самостійного відділу), заступника начальника управління (самостійного відділу), начальника 
територіального управління, завідувача сектору апарату місцевої державної адміністрації, началь-
ника головного управління, самостійного управління (самостійного відділу, служби) місцевої дер-
жавної адміністрації;

- уточнення вимог щодо освітнього рівня, стажу роботи, володіння державною мовою, необхідних 
для зайняття  державними службовцями відповідних посад;

- визначення вимог щодо умов участі державних службовців у здійсненні перевірок органів вико-
навчої влади, підприємств, установ, організацій тощо;

- розширення номенклатури видів нормативно-правових актів, які повинні знати і якими необхід-
но керуватися у своїй діяльності державним службовцям;

- внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо підготовки посадових інструкцій державних 
службовців та визначень термінів та понять.

Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців зі змі-
нами та доповненнями, затвердженими наказом Головдержслужби України від 1 листопада 2006 р. 
№ 363 "Про внесення змін до Довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик по-
сад державних службовців" оприлюднено на офіційному веб-сайті Головдержслужби України 
(http://www.guds.gov.ua) у розділі "Стандарти державної служби".
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ВИБІРКА РОЗ’ЯСНЕНЬ
СТОСОВНО ПИТАНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

ТА СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Чи може посадова особа місцевого самоврядування працювати секретарем селищної ра-
ди, якщо вона не обрана депутатом селищної ради?

Відповідно до статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар сільсь-
кої, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови від-
повідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. У разі звільнення з посади 
секретаря ради у випадку відсутності сільського, селищного, міського голови, у зв’язку з достроко-
вим припиненням його повноважень, сільська, селищна, міська рада зі свого складу за пропозицією 
однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради обирає секретаря ради, який пра-
цює в раді на постійній основі.

Враховуючи зазначене, посадова особа місцевого самоврядування не може працювати секрета-
рем відповідної ради, якщо вона не обрана її депутатом.

Чи існує можливість прийняття на посаду державного службовця на період відсутності ос-
новного працівника?

Призначення на посаду державного службовця на період відсутності основного працівника мож-
ливе лише у випадках його відпусток у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку (у випадку, передбаченому законодавством – шестирічного віку).

Чинним законодавством про державну службу призначення осіб на посади державних службовців 
за умовами строкового договору передбачено частиною 2 статті 23 Кодексу законів про працю Ук-
раїни з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу". 

Чи зараховується випробувальний термін перебування на державній службі до стажу дер-
жавної служби?

Статтею 18 Закону України "Про державну службу" встановлено, що при прийнятті на державну 
службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. 

Період успішного проходження випробувального терміну зараховується до стажу державної служ-
би, оскільки особа набуває статусу державного службовця з моменту призначення її на посаду дер-
жавного службовця.

Чи має право державний службовець на встановлення йому скороченого часу роботи?

Відповідно до частини 3 статті 51 Кодексу законів про працю України законодавством встановлюєть-
ся скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Отже, згідно з нормами зазначеної статті, встановлення скороченого робочого часу має бути пе-
редбачено відповідним законом. Наприклад, правовою підставою для встановлення скороченого 
робочого часу для медичних працівників є стаття 7 Основ законодавства України про охорону 
здоров’я, а також постанова РНК СРСР "Про тривалість робочого дня медичних працівників", яка 
зберегла чинність в Україні у частині, в якій відповідні правовідносини не врегульовані розділом 32 
Переліку. 

Враховуючи викладене, державному службовцю не може бути встановлено скорочений робочий 
час, оскільки законодавством про державну службу цього не передбачено.

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА  РОЗ’ЯСНЮЄ
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Чи можна державним службовцям встановлювати неповний робочий день?

Відповідно до частини 1 статті 11 Закону України "Про державну службу" державні службовці корис-
туються правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією і законами України.

Згідно з частиною 1 статті 20 згаданого Закону тривалість робочого часу державних службовців 
визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей, перед-
бачених цим Законом.

Статтею 56 Кодексу законів про працю України передбачено, що за угодою між працівником і влас-
ником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і зго-
дом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На прохання вагітної жінки, жінки, яка 
має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, в тому числі таку, що знаходиться під 
її опікуванням, чи здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку влас-
ник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день чи непов-
ний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу 
або залежно від виробітку. 

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудо-
вих прав працівників. 

Пунктом 11 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 19.06.96 № 658, передбачено зокрема, що державному службовцю, який пра-
цює неповний робочий день (тиждень), надбавка за ранг здійснюється пропорційно відпрацьовано-
му часу. 

Враховуючи викладене, державному службовцю може бути встановлено неповний робочий день 
або тиждень.

Який порядок проходження конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців? 

Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу" прийняття на посади третьої – сьо-
мої категорій, передбачених статтею 25 цього Закону, здійснюється на конкурсній основі, крім ви-
падків, коли інше встановлено законами України. 

Дані про вакансії посад державних службовців підлягають публікації та поширенню через засоби 
масової інформації не пізніше ніж за один місяць до проведення конкурсу. 

Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців нака-
зом (розпорядженням) керівника відповідного державного органу, який здійснює призначення на 
посаду державного службовця, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря та членів 
комісії. Очолює конкурсну комісію, як правило, заступник керівника державного органу. До складу 
конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних 
підрозділів.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
☑  досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі; 
☑  визнані в установленому порядку недієздатними;
☑  мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця; 
☑  у разі прийняття на державну службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, 

які є їх близькими родичами чи свояками; 
☑  позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений 

термін.
Конкурс проводиться поетапно: 

◆  публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його 
через інші засоби масової інформації;

◆  прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на від-
повідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 

◆  проведення іспиту та відбір кандидатів.
Іспит проводиться конкурсною комісією державного органу, в якому оголошено конкурс. Під час 

іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України "Про державну службу" та "Про 
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боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повнова-
жень відповідного державного органу та структурного підрозділу.

Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кан-
дидатами, які успішно склали іспит, здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних 
службовців. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на по-
сади, у разі їх згоди за рішенням конкур сної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до 
кадрового резерву в цьому державному органі та протягом року прийняті на вакантну рівнозначну 
або нижчу посаду без повторного конкурсу. 

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його 
завершення. 

Рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву 
приймає керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня 
прийняття рішення конкурсною комісією. 

Який порядок продовження терміну перебування на державній службі? 

Для продовження терміну перебування на державній службі державного службовця, який досяг 
граничного віку перебування на державній службі, встановленого статтею 23 Закону України "Про 
державну службу", керівник державного органу, в якому працює державний службовець, звертаєть-
ся до Начальника Головдержслужби з відповідним поданням. Зазначене подання погоджується 
з керівником органу вищого рівня в порядку підпорядкування, подається за формою, затвердженою 
наказом Головдержслужби.

Подання щодо погодження терміну перебування на державній службі надсилається не пізніше ніж 
за місяць до досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі 
або закінчення терміну попереднього погодження.

Підставами для подання є вагомий внесок державного службовця у діяльність державного органу 
або його структурного підрозділу протягом тривалого часу, але не менше одного року, його провід-
на роль чи участь у розробленні, впровадженні нормативно-правових актів, підготовці й виконанні 
державних, регіональних та галузевих програм, позитивні результати атестації та щорічної оцінки 
виконання державним службовцем покладених на нього обов’язків і завдань, а також нагородження 
державними нагородами, Почесною грамотою або заохочувальними відзнаками Кабінету Міністрів 
України, Нагрудним знаком "Державна служба України "За сумлінну працю" або Почесною грамотою 
Головдержслужби, відомчими заохочувальними відзнаками.

До подання додаються:
◉  лист-погодження керівника органу вищого рівня;
◉   лист-погодження керівника центрального органу виконавчої влади, Голови Ради міністрів АРК, 

голови відповідної місцевої адміністрації для осіб, які призначаються на посади та звільняються 
з посад за погодженням з цими органами;

◉  копії атестаційного листа за результатами останньої атестації та бланку останньої щорічної оцін-
ки виконання покладених обов’язків і завдань;

◉  копія трудової книжки;
◉  копія списку осіб, зарахованих до кадрового резерву для державної служби на відповідну посаду;
◉  копія документа, що посвідчує нагородження особи державними нагородами, Почесною грамо-

тою або заохочувальними відзнаками Кабінету Міністрів України, Нагрудним знаком "Державна 
служба України "За сумлінну працю" або Почесною грамотою Головдержслужби, відомчими зао-
хочувальними відзнаками.

Подання з усіма документами розглядається комісією з питань продовження терміну перебуван-
ня на державній службі та Начальником Головдержслужби в місячний термін з дня їх надходження.
У разі потреби на запит Головдержслужби державні орган додають до подання необхідні документи 
та пояснення. При цьому розгляд подання відкладається до надходження зазначених документів. 
Порушення державними органами законодавства з питань прийняття на державну службу та про-
ходження державної служби державним службовцем, а також вимог цього Порядку може бути під-
ставою для відмови у погодженні продовження терміну перебування на державній службі.
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Чи може державний службовець займатися підприємницькою діяльністю у поза робо-
чий час?

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну службу" державний службовець не має пра-
ва вчиняти дії, передбачені статтями 1 і 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією".

Статтею 5 Закону України "Про боротьбу з корупцією" щодо державних службовців та інших осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, встановлено спеціальні обмеження, спрямовані на 
попередження корупції, зокрема державний службовець не має права займатися підприємницькою 
діяльністю безпосередньо чи через посередників або підставних осіб, бути повіреним третіх осіб 
у справах державного органу, в якому він працює, а також виконувати роботу на умовах сумісництва 
(крім наукової, викладацької, творчої діяльності, а також медичної практики), входити самостійно (крім 
випадків, коли державний службовець здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що 
належать державі, та представляє інтереси держави в раді товариства (спостережній раді) або ревізій-
ній комісії господарського товариства), через представника або підставних осіб до складу правління 
чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств то-
що, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

З огляду на викладене, державний службовець ні за яких обставин, зокрема у поза робочий час, 
не може бути засновником підприємства (товариства з обмеженою відповідальністю) і, будучи зас-
новником такого товариства, бути головою зборів засновників (учасників) товариства. 
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