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– Шановний Валерію Вікто�
ровичу, повідайте, будь ласка,
із чого розпочиналося Ваше
трудове життя.

– Родом я з Тростянця – ра�
йонного центру у Вінницькій
області. Надзвичайно цікаве
містечко. У районі будувалася
Ладижинська ТЕС, і він тоді ди�
намічно розвивався. Було дуже
цікаво спостерігати, як на його
території зводяться одні з най�
більших підприємств України.

Я з простої, доброї, душевної
сім'ї. Мати все життя пропра�
цювала на місцевому сільсько�
господарському підприємстві,
вирощуючи буряки, хоча над�
звичайно розумна й інтелігент�
на людина. Батько був будівель�
ником, помер, коли я навчався 
в десятому класі. Пережити це
було дуже болісно й непросто.

Після закінчення школи я по�
ступав до педагогічного інсти�
туту, але не пройшов за конкур�
сом. Один з екзаменаторів
сказав: «Ваші знання з хімії
чудові, але, оскільки Ви в армії
не служили, ми вимушені
поставити Вам оцінку „добре“».

Таким чином моя трудова
діяльність почалася відразу
після школи – з учня токаря 
в Тростянецькому об'єднанні
сільгосптехніки. Там я отримав
перший робітничий гарт. Зараз,
коли заходжу на машинобудівні
підприємства, де пахне мета�
лом, відчуваю таке велике

задоволення, що начебто повер�
таюсь у той період, коли був
юнаком.

У вісімнадцятирічному віці
пішов в армію, служив у спорт�
роті. Це був важливий період
гартування мене як особистості,
тому армії я теж багато чим
завдячую.

– Незважаючи на першу
невдалу спробу вступу до
вищого навчального закладу,
сьогодні у Вас дві вищі освіти,
Ви захистили кандидатську
дисертацію. Як долали цей
шлях?

– Після служби в армії я по�
ступив (пройшовши дуже вели�
кий конкурс) на підготовче
відділення економічного фа�
культету Української сільсько�
господарської академії. З тієї
пори фактично продовжую
вчитися по сьогодні.

Навчався на підготовчому від�
діленні з великим захопленням,
віддавав усього себе процесові
пізнання. Мені здається, що для
людини немає ціннішого, ніж
пізнавати те, що на перший по�
гляд осягнути важко. Я й у школі
вчився дуже добре, особливо 
в старших класах, бо прагнув
чогось досягти. Узагалі я любив
навчатися, просто жив школою.
Тривалий час не уявляв себе
поза її межами. У мене навіть
зараз є така власна прикмета,
якщо мені присниться школа,
знаю напевне, що день буде
вдалий.
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ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ КОРОВІЙ
на державній службі з 1994 року.
Нині обіймає посаду першого
заступника голови Вінницької
обласної державної адміністрації.
Магістр державного управління,
кандидат економічних наук.

«ДЛЯ ЛЮДИНИ НЕМАЄ
ЦІННІШОГО, НІЖ ПІЗНАВАТИ
ТЕ, ЩО НА ПЕРШИЙ ПОГЛЯД
ОСЯГНУТИ ВАЖКО»
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Вищу економічну освіту здо�
бував у Вінницькому філіалі
Української сільськогосподар�
ської академії. Моє студентське
життя проходило дуже активно:
я був комсоргом економічного
факультету протягом трьох
років, лідером студентського
руху.

У молоді роки я бачив і «Демо�
кратичну Росію», і Сахарова, 
і Єльцина, щиро вірив у неза�
лежність України. До речі, саме 
в ті непрості часи 1991 року 
я навчався в аспірантурі Інсти�
туту економіки Академії наук
України й став свідком великої
події – проголошення незалеж�
ності України, що відмічалася
народом на Майдані Незалеж�
ності. Відчувалося надзвичайне
піднесення і прагнення щось
зробити.

Мій вступ до аспірантури був
також цікавим – під час скла�
дання іспитів біля мене зібрали�
ся викладачі й говорили: «З яко�
го він університету? З якогось
там провінційного аграрного
університету? Невже в нього та�
кий рівень знань, щоби вільно
оперувати сучасними макро�
економічними поняттями? Він
справді розуміється на таких
актуальних проблемах, як ін�
фляція, обмінний курс?»

Вибираючи тему дисертації, 
я попав у саму серцевину, тому
що з початку 1990�х років
розпочалося реформування
економічної системи в Україні,
а моє дослідження стосувалося
демонополізації економіки,
формування конкурентних
товарних ринків. Це була перша
дисертація, присвячена даній
проблематиці, і я достроково
захистив її.

– А чому саме економіка? Що
вплинуло на Ваш вибір про�
фесії?

– Я був єдиною дитиною 
в сім'ї, часто залишався сам на
сам, наодинці зі своїми думка�
ми, організовував, як міг, своє
дозвілля. Розважався тим, що
кожного дня бігав до поштової

скриньки, брав газети й пере�
читував їх від першої до остан�
ньої сторіночки. Отже, з дитин�
ства я був достатньо самостій�
ним і підкованим з дуже бага�
тьох питань: від політики й еко�
номіки до культури й спорту –
словом, з усього, про що йшлося
в газетах.

Коли під час вступу до сіль�
ськогосподарської академії пе�
реді мною постало питання
вибору – або агрономія, або
економіка, обрав останню, хоча
на економістів тоді навчалися
здебільшого дівчата. Але в мене
було надзвичайне захоплення
економічними дисциплінами.
Ніколи не забуду першу лекцію 
з політекономії, яка мене
просто поглинула.

– Сьогодні Ви – перший за�
ступник голови Вінницької
облдержадміністрації. Як Вам
працюється?

– Я працюю на посаді, яка дає
мені можливість реалізуватись
як фахівцеві. А це дуже важливо.
Хоча, якщо подивитися крізь
призму періоду моєї роботи 
в обласній державній адмініст�
рації (мене призначено заступ�
ником голови 2000 року, і на той
час ми мали такі проблеми, як 
8 місяців заборгованості по
пенсіях, 5 – по заробітній платі
в бюджетній сфері, як світло по

6 годин на добу), то коло тієї
проблематики, яке було 8 років
тому, сьогодні якісно змінилось,
що відкриває шляхи для прий�
няття нових рішень й отриман�
ня від них позитивних резуль�
татів.

Я прихильник конкретних
справ і люблю все доводити до
логічного завершення. Якщо,
приміром, ми ухвалюємо рі�
шення в соціальній сфері, як от
придбання обладнання для
дитячої онкологічної лікарні, то
концентруємо увагу на цій про�
блемі, на отриманні ресурсу 
і в результаті досягаємо відпо�
відного ефекту. А коли вирішу�
ємо розпочати будівництво,
наприклад хірургічного відді�
лення лікарні імені М. І. Пиро�
гова, чітко усвідомлюємо, що
повинні довести об'єкт до здачі
в експлуатацію. Я пригадую,
скільки було скептицизму 
з приводу цілого ряду недобу�
дов, зокрема однієї з вінницьких
шкіл, а особливо Тростянецької
школи, що споруджувалася май�
же 20 років. І все�таки ми
добудували її, і минулого року
діти сіли за парти в її новеньких
класах.

Це саме стосується й проми�
слово�господарських питань,
адже економіка була напівзруй�
нованою. Так, нами відпрацьо�
вано схему, завдяки якій
відроджено Вінницький оліє�
жиркомбінат, тепличний комбі�
нат «Дружба» й інші підпри�
ємства.

Тому, з огляду на це, я чесно
хочу сказати: мені подобається
моя робота. Поступово держав�
на влада на місцевому рівні
набуває ознак державного ме�
неджменту, де працюють добре
підготовлені фахівці, спро�
можні вирішувати ті чи інші
проблеми.

– Мабуть, завдяки такій
злагодженій роботі про здо�
бутки вінничан говорить уся
країна. Як багато доводиться
робити керівникам облдерж�
адміністрації, аби досягнення
стали відчутними, зокрема яке
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коло повноважень першого
заступника голови?

– Досить широке. Окрім ви�
конання суто адміністративних
функцій у разі відсутності голо�
ви облдержадміністрації (відря�
дження чи з іншої причини),
перший заступник відповідає за
фінансово�економічний блок, 
у першу чергу за речі, які сто�
суються функціонування всієї
фінансової системи області (на
Вінниччині найбільш розгалу�
жена бюджетна сфера в Украї�
ні – 735 місцевих бюджетів). 
І цілком зрозуміло, що в даному
напрямі дуже важливо забезпе�
чити адміністрування всієї
бюджетної системи, тому що це
питання не лише виплати заро�
бітної плати, це питання реалі�
зації дохідної частини бюджету
й здійснення всього комплексу
тих повноважень, які на сьогод�
ні забезпечуються бюджетною
сферою.

До того ж я відповідаю за весь
інвестиційно�економічний блок
облдержадміністрації. Тут дово�
диться узгоджувати досить бага�
то різних питань, особливо
коли реалізовуються такі важли�
ві проекти, як, приміром, здій�
снений минулого року поль�
ською компанією «Барлінек».
Завдяки інвестованим компа�
нією 70 млн євро у Вінниці
почав працювати завод з вироб�
ництва паркету, створено 750 но�
вих робочих місць. І для цього
нами врегульовано великий
комплекс проблем, що стосува�
лися реалізації проекту, зокрема
відшкодування ПДВ, митної
політики, виділення ресурсів,
тобто таких, які виходять за
коло повноважень обласних
держадміністрацій і потребують
вирішення на урядовому рівні.
Ураховуючи все це, минулий рік
був дуже непростий.

– Виходить, для розвитку
нашої економіки потрібне
активне втручання державних
органів?

– В Україні створено певні
об'єктивні передумови для
розвитку бізнесу. Це є дійсно

дуже позитивним чинником.
Однак багато залежить від дер�
жавного управління. 

У ідеалі стосовно бізнесу
держава має уподібнитись
арбітрові, якого під час матчу не
видно на футбольному полі,
тобто він не заважає гравцям,
лише слідкує за дотриманням
ними правил гри і штрафує,
коли це потрібно. Врешті�решт
ми повинні зрозуміти, що бізнес
й економіка будуть розвиватися
тоді, коли держава виконува�
тиме роль такого арбітра сто�
совно суб'єктів господарю�
вання.

– Якими рисами має воло�
діти людина, аби працювати
на такій посаді, як Ваша?

– Серед фахових якостей
державного службовця я назвав
би три критерії. Перший – це
професіоналізм. Але коли йде�
ться про його складові, то тут
слід зважати на те, що на сьо�
годнішній день в Україні поки
що не відбулося зміни еліт. 

Це особливо стосується
аграрних регіонів, де певною
мірою зберігається об'єктивний
консерватизм.

На мою думку, на керівні
посади державних службовців
повинні приходити менеджери
державного управління, тобто
люди, які досконало володіють
знаннями з права (чинного за�
конодавства), економіки і добре
усвідомлюють роль держави 
в тому чи іншому процесі.

На друге місце я ставлю во�
лю – здатність не тільки
приймати управлінські рішен�
ня, але й реалізовувати їх. А це,
повірте мені, дуже непросто.

Третій критерій – порядність,
причому в широкому розумінні
цього слова. Для мене критерій
порядності є домінуючим у сто�
сунках між людьми.

Усі три чинники, які я назвав:
професіоналізм, воля і поряд�
ність, у моєму розумінні надзви�
чайно потрібні тій людині, яка
уособлює собою менеджмент
на рівні державного управління.

– Валерію Вікторовичу, чи
замислювалися Ви коли�небудь
над зміною професії?

– Відверто кажучи, про те,
щоби змінити професію, ніколи
не думав. А от про те, що коли�
небудь доведеться міняти місце
роботи… Я така сама людина, як 
і всі. І, як усі, розумію, що ми
працюємо на тих чи інших
посадах не вічно. А в нас є сім'ї,
діти й певні обов'язки перед
ними. Тому всьому свій час, 
а поки що абсолютно відкрито
можу сказати: було багато за�
прошень на роботу, і зараз про�
позиції надходять – як у сфері
науки, викладацької діяльності,
так і у сфері великого бізнесу,
але я ще про це не думаю.

– До речі, про сім'ю і дітей. 
У Вас велика родина?

– Я абсолютно щасливий 
у своїй сім'ї. Моя дружина – не
тільки кохана людина, це мій
вірний помічник. У мене є два
сини – і я просто тішуся цим. На
жаль, мало приділяю їм уваги.
Вони розуміють мою зайня�
тість, і я вдячний їм за їхнє
розуміння.

– І насамкінець наше тра�
диційне запитання: яким є
кредо Вашого життя?

– Моє життєве кредо – слова 
з пісні, яку виконував гурт «Ма�
шина времени» на вірші Мико�
ли Заболоцького:

«Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь! И день и ночь!»

Цей лозунг супроводжує мене
все життя.

Людина, якщо вона хоче чо�
гось досягти, повинна прагнути
бути кращою в усьому: і в нав�
чанні, і в роботі, і в повсяк�
денному житті. А тому потрібно
просто працювати – день і ніч.
Гадаю, що Бог це побачить.

Матеріал підготовлено
ОЛЕНОЮ СИДОРУК
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Постановка проблеми.
Проблема доброчесної пове�
дінки та моралі в державному
управлінні є новою для України,
оскільки радянська влада вва�
жала чиновника «гвинтиком» 
у великому механізмі, тим са�
мим звільняла його від дотри�
мання певних етичних норм.
При цьому у своїй діяльності
державний службовець керував�
ся такими принципами, як чітке
виконання директив зверху,
відчуженість у спілкуванні, фор�
мальне ставлення до людей. Ці
принципи суттєво суперечать
вимогам сьогодення, основни�
ми критеріями яких є компе�
тентність, досвідченість, уміння
аналізувати, доступність і так�
товність у спілкуванні, повага до
особистості, допомога грома�
дянам у вирішенні проблем.

Відносини між суспільством
та представниками влади є од�
ним з найгостріших питань
сучасного життя. З одного боку,
владні структури виступають
об'єктом постійної критики
населення, а з іншого – грома�
дяни, як правило, суттєво
залежать від рішень влади.
Здійснюючи перевірку від імені
держави, чиновники повинні
виконувати реальний бюрокра�
тичний контроль і разом з тим
дотримуватися політики соці�
ально відповідальної поведінки
та доброчесності. Крім того,
вони мають доводити ефектив�
ність своєї ділової активності.

Таким чином, в умовах рефор�
мування системи державної
служби в Україні висока квалі�

фікація, професійні й моральні
якості осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, 
є одними з найважливіших чин�
ників створення ефективної
системи державної влади, що
відповідає стандартам правової
країни.

Аналіз останніх дослі�
джень і публікацій. Запрова�
дження етичних регуляторів
поведінки є важливою умовою
забезпечення прозорості та до�
брочесності державної влади,
попередження корупції. В Укра�
їні це завдання вирішувалося
поступово. Реальні кроки в цьому
напрямі здійснено на початку
розбудови незалежної україн�
ської держави.

Етичні стандарти державної
служби в системі органів вико�
навчої влади вперше в загально�
му вигляді розглянуто в Законі
України «Про державну службу».
У статті 5 зазначено: «Держав�
ний службовець повинен: сум�
лінно виконувати свої службові
обов'язки; шанобливо стави�
тися до громадян, керівників 
і співробітників, дотримуватися
високої культури спілкування;
не допускати дій і вчинків, які
можуть зашкодити інтересам
державної служби чи негативно
вплинути на репутацію держав�
ного службовця» [1, с. 14]. Крім
того, статтею 14 цього закону
передбачено дисциплінарну
відповідальність державного
службовця, зокрема, за вчинок,
що порочить його як держав�
ного службовця або дискреди�
тує державний орган, у якому

СЕРГІЙ ЯРЕМЕНКО,
заступник начальника 
контрольно�інспекційного управління,
начальник відділу 
з питань запобігання проявам корупції
Головдержслужби України

ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
НОРМ ДОБРОЧЕСНОЇ
ПОВЕДІНКИ ОСІБ,
УПОВНОВАЖЕНИХ
НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ
ДЕРЖАВИ

ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ

АНДРІЙ КОЗЛОВСЬКИЙ,
головний спеціаліст відділу 
з питань запобігання проявам корупції 
контрольно�інспекційного управління 
Головдержслужби України
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ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ

він працює. Проте суттєвого
значення у формуванні етичних
регуляторів антикорупційної
спрямованості ці норми не ма�
ли, оскільки вони були надто
загальними.

Адміністративна реформа,
започаткована в кінці 1990�х ро�
ків, визначала одним з основ�
них завдань подолання об'єк�
тивних (інституційних) і суб'єк�
тивних умов, що породжують
корупцію. Адже ця проблема
була на той час однією з голов�
них перешкод у становленні
української державності.

Уперше на доцільність визна�
чення етичних вимог щодо
діяльності державного службов�
ця вказувалось у Концепції адмі�
ністративної реформи в Україні
[2]. Більш конкретніше та чіткі�
ше завдання з розроблення
загальних правил поведінки
державного службовця та їх
затвердження було поставлено
в Указі Президента України
«Про заходи щодо реалізації
Стратегії реформування систе�
ми державної служби в Україні
на 2000–2001 роки» [3].

Базовим нормативно�право�
вим документом для процесів
інституціоналізації етики дер�
жавної служби стали Загальні
правила поведінки державного
службовця, затверджені наказом
Головдержслужби України № 58
від 23 жовтня 2000 року та заре�
єстровані в Міністерстві юстиції
України 7 листопада 2000 року
за № 783/5004 [4]. Проте прий�
няття цього документа не вирі�
шило завдання щодо узагаль�
нення етичних вимог до дер�
жавних службовців.

Серед актуальних проблем
Загальних правил поведінки
державного службовця виділи�
мо декілька.

Проблематичність правово/
го статусу документа. Вихо�
дячи з особливостей системи
законодавства та правової прак�
тики України, спосіб упро�
вадження етичних стандартів
поведінки державного службов�
ця шляхом їх затвердження

наказом центрального органу
виконавчої влади слід визнати
юридично некоректним. Місце
такого наказу в ієрархії норма�
тивних актів не дає можливості
в повній мірі забезпечити на�
лежну юридичну силу й соці�
альне значення запроваджених
ним етичних стандартів.

Відсутність ефективної
етичної інфраструктури (ме/
ханізмів імплементації та
контролю етичних стандар/
тів) в органах виконавчої вла/
ди. Поняття «етична інфра�
структура» в останні роки ши�
роко використовується в між�
народних політико�правових
документах для визначення
системи, що забезпечує ефек�
тивне застосування відповідних
етичних стандартів. У цій систе�
мі важливими є такі елементи:

• політичні ініціативи керів�
ництва – в Україні за формаль�
ними ознаками відбуваються
позитивні процеси в цьому на�
прямі, зокрема в законодавстві
реалізовано мінімальні вимоги,
необхідні для етичної регламен�
тації державної служби, врахо�
вано етичний аспект в анти�
корупційних документах;

• органи, які здійснюють мо�
ніторинг застосування етичних
стандартів, – в Україні фак�
тично відсутні такі установи;
світова практика свідчить, що
«стихійно» етичні стандарти не
можуть бути імплементовані,
адже це керований процес, який
має здійснюватися й адмініст�
ративними методами.

Починаючи з 2005 року Міні�
стерством юстиції України
спільно з Головдержслужбою
України на виконання програ�
ми діяльності Кабінету Міні�
стрів України «Назустріч лю�
дям» [5] та указів Президента
України «Про першочергові
заходи щодо детінізації еконо�
міки та протидії корупції» [6],
«Про План заходів із виконання
обов'язків та зобов'язань Украї�
ни, що випливають з її членства
в Раді Європи» [7] проводилася
робота щодо розроблення від�

повідного проекту нормативно�
правового акта (проект Закону
України «Кодекс доброчесної
поведінки осіб, уповноважених
на виконання функцій держа�
ви»), яким передбачалося визна�
чення моральних стандартів
поведінки, дотримання яких
має бути обов'язковою складо�
вою ідеології державної служби,
а також виконання іншої робо�
ти, пов'язаної з публічними
функціями. Зазначений проект
погоджено Радою Європи.

Міжнародна практика вирі�
шення питання щодо форми
закріплення етичних стандартів
свідчить про різні варіанти –
починаючи від конституційно�
го затвердження відповідних
принципів і стандартів поведін�
ки та закінчуючи актами «м'яко�
го» права (рекомендації тощо).
Однак останнім часом більш
ефективним визнається узако�
нення етичних кодексів на осно�
ві актів парламенту. Це, зокрема,
спостерігається в таких країнах,
як Латвія, Польща, Албанія,
Бельгія, Румунія, Франція.

Також показовим є приклад
Росії, де після тривалих дискусій
визнано доцільним прийняти
федеральний закон «Кодекс по�
ведінки державних службовців та
інших посадових осіб у Росії».

Аналіз законодавства з дотри�
мання доброчесної поведінки
осіб, уповноважених на вико�
нання функцій держави, у цих
країнах свідчить: незважаючи
на відмінності в підходах до
формування комплексної си�
стеми норм і способів функціо�
нування етики державних служ�
бовців, незмінною є її ціль –
забезпечити їхню професійну
діяльність в інтересах громадян,
а також запобігти можливим
зловживанням владою й пору�
шенням закону.

Метою статті є визначення
шляхів запровадження норм
доброчесної поведінки осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави, як складової
створення європейської моделі
державної служби, підвищення
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її авторитету, зниження рівня
корупції в Україні.

Виклад основного мате�
ріалу. Згідно з пунктом 59 ре�
комендацій R(2000)10 Комітету
міністрів Ради Європи, кодекс
поведінки має заповнювати про�
галину між абстрактними припи�
сами законодавства, які є загаль�
ними принципами поведінки, та
конкретними рекомендаціями 
й правилами поведінки в ситуа�
ціях, що постають повсякденно.
Він повинен зменшувати ступінь
невпевненості та давати поради
відносно того, куди має зверта�
тися працівник у разі виник�
нення такої ситуації.

За результатами 32�го пле�
нарного засідання Групи дер�
жав Ради Європи проти корупції
(GRECO), що проходило 19– 
23 березня 2007 року в Страс�
бурзі (Франція), рекомендовано
створити в Україні новий мо�
дельний кодекс поведінки
(етики) державних службовців 
з тим, щоб покращити їхню
обізнаність з відповідними обо�
в'язками та належною поведін�
кою на службі, зокрема щодо
повідомлення про ймовірні
корупційні діяння, виникнення
конфлікту інтересів і добросо�
вісного служіння суспільству.

Виходячи саме з таких прин�
ципів і рекомендацій, врахо�
вуючи напрацювання Міністер�
ства юстиції України, а також на
виконання пункту 4 постанови
Кабінету Міністрів України «Про
стан фінансово�бюджетної дис�
ципліни, заходи щодо поси�
лення боротьби з корупцією та
контролю за використанням
державного майна і фінансових
ресурсів» [8], пункту 3 розпоря�
дження Кабінету Міністрів Ук�
раїни «Про затвердження плану
заходів щодо реалізації Концеп�
ції подолання корупції в Україні
„На шляху до доброчесності“»
[9] робочою групою в складі
представників Головдержслуж�
би, Мін'юсту, Держкомтелерадіо
та Київського національного
університету внутрішніх справ
протягом 2007 року розроб�

лено проект Закону України
«Про доброчесну поведінку осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави».

Законопроект допускає роз�
роблення більш детальних пра�
вил і положень, що будуть
регламентувати поведінку осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави, які працюють
в окремих галузях. Розроблення
та прийняття будь�яких норма�
тивно�правових актів мають
відбуватися за умови консуль�
тування з громадськістю. Перш
за все авторами такого законо�
проекту повинні бути не самі
особи, уповноважені на вико�
нання функцій держави, а спожи�
вачі їхніх послуг – громадяни.

Саме тому Головдержслуж�
бою України 2007 року запрова�
джено черговий етап реформу�
вання державної служби через
проведення консультацій з на�
селенням. Так, протягом верес�
ня – грудня вказаний законо�
проект винесено на публічне
обговорення на тему «Стратегія
реформування державної служ�
би: удосконалення законодавст�
ва, системи професійного нав�
чання та посилення відпові�
дальності державних службовців
та посадових осіб місцевого
самоврядування», яке проводи�
лося Головдержслужбою спільно
з територіальними органами.

За результатами проведення
публічних обговорень надійш�
ло більше 950 зауважень і про�
позицій щодо нормативно�пра�
вового акту «Про доброчесну
поведінку осіб, уповноважених
на виконання функцій держа�
ви». У цілому розроблення вка�
заного проекту підтримано
всіма державними органами.

Законопроект установлює за�
гальні вимоги до поведінки осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави, а також при�
рівняних до них осіб (далі –
суб'єкти доброчесної поведін�
ки), якими вони мають керува�
тися під час здійснення своїх
службових обов'язків і згідно 
з якими громадськість оцінює

доброчесність, неупередженість
та ефективність їхньої діяль�
ності.

Суб'єкт доброчесної поведін/
ки – це особа, яка, згідно із
законодавством України, є дер�
жавним службовцем або поса�
довою особою місцевого само�
врядування, займається службо�
вою діяльністю або виконує
функції держави.

У проекті закону визнача�
ються такі поняття, як «конфлікт
інтересів», «приватні інтереси»
та «службові інтереси».

Конфлікт інтересів – проти�
річчя особистих і публічних
інтересів особи, що зумовлює
навмисне невиконання чи не�
належне виконання нею її пов�
новажень.

Приватні інтереси – будь�які
інтереси суб'єкта доброчесної
поведінки, обумовлені особис�
тими, родинними, дружніми чи
іншими позаслужбовими сто�
сунками з іншими особами.

Службові інтереси – будь�які
інтереси суб'єкта доброчесної
поведінки, обумовлені необхід�
ністю об'єктивного та неупере�
дженого прийняття рішень або
вчинення дій в процесі його
службової діяльності в межах
визначеної законодавством
компетенції.

Законопроект визначає такі
загальні вимоги до доброчесної
поведінки осіб, уповноважених
на виконання функцій держави:

• забезпечення пріоритету
прав і свобод громадянина;

• дотримання принципів спра�
ведливості, неупередженості 
й толерантності;

• формування громадської
довіри до влади;

• утримання від виконання
незаконних рішень або дору�
чень;

• забезпечення принципу
ефективності службової діяль�
ності та її прозорості;

• дотримання конфіденцій�
ності.

Окремий розділ у законопро�
екті присвячено обмеженням
щодо використання службового
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становища. Так, суб'єктові до�
брочесної поведінки забороня�
ється використовувати своє
службове становище для задо�
волення особистих інтересів 
і потреб або інтересів і потреб
пов'язаних з ним фізичних 
та юридичних осіб. Йому також
забороняється своїми діями
впливати на фізичних чи юри�
дичних осіб з метою отримання
подарунка та інших благ за
прийняття рішення, здійснення
дії чи бездіяльність.

Крім того, запроваджено об�
меження щодо прийняття на
роботу родичів, використання
службового майна; встановлено
режим використання суб'єк�
тами доброчесної поведінки
інформації про діяльність ор�
ганів державної влади та органів
місцевого самоврядування.

Згідно з проектом закону,
суб'єкт доброчесної поведінки
(або особа, яка претендує на
посаду) при призначенні (об�
ранні) та просуванні по службі
зобов'язаний письмово повідо�
мити керівництво органу, яке
приймає відповідне рішення,
або спеціально вповноважений
центральний орган виконавчої
влади з питань державної служ�
би (для державних службовців 
і посадових осіб місцевого само�
врядування) про обставини, що
можуть призвести до конфлікту
інтересів. Такими обставинами
визнаються будь�які приватні
інтереси суб'єкта доброчесної
поведінки, його близьких роди�
чів або інших пов'язаних з ним
юридичних і фізичних осіб, на
яких може впливати службова
діяльність суб'єкта.

У разі виявлення обставин, які
за висновком керівництва органу
або спеціально вповноваженого
центрального органу виконав�
чої влади з питань державної
служби можуть мати вплив на
рішення, дії чи бездіяльність
суб'єкта доброчесної поведінки,
він повинен здійснити заходи
щодо усунення цих обставин, 
а якщо це неможливо зробити –
відмовитися від зайняття поса�

ди або виконання службових
обов'язків.

Якщо такі обставини виника�
ють після призначення на посаду,
суб'єкт доброчесної поведінки
зобов'язаний негайно письмово
повідомити про це керівництво
органу або спеціально уповнова�
жений центральний орган вико�
навчої влади з питань державної
служби та здійснити заходи що�
до усунення цих обставин.

Згідно із законопроектом,
неправомірні нормативно�пра�
вові акти та рішення, що були
прийняті суб'єктом доброчес�
ної поведінки внаслідок кон�
флікту інтересів, підлягають
скасуванню органом або поса�
довою особою, уповноважени�
ми на прийняття чи скасування
відповідних актів і рішень, або
визнаються незаконними в судо�
вому порядку.

З урахуванням досвіду розви�
нених демократій у законопро�
екті запропоновано обмеження
щодо працевлаштування дер�
жавних службовців після закін�
чення їхньої служби в органах
державної влади. Так, особа, яка
звільнилася з посади або
припинила діяльність, пов'язану
з виконанням функцій держави
та органів місцевого самовря�
дування, не має права протягом
трьох років представляти інте�
реси іншої особи (установи) 
у справі, в якій вона брала участь
під час перебування на службі 
в органах державної влади.

Окремий розділ проекту зако�
ну стосується обмежень щодо
отримання подарунків. Суб'єкто�
ві доброчесної поведінки забо�
роняється прямо чи опосеред�
ковано приймати подарунки від
юридичних або фізичних осіб за
рішення, дії чи бездіяльність в їх
інтересах, що здійснюються як
безпосередньо цим суб'єктом,
так і за його сприяння іншими
посадовими особами й органа�
ми. Будь�які подарунки, надані
суб'єктові доброчесної поведінки
під час офіційних заходів як
подарунки для державних орга�
нів, не можуть бути його приват�

ною власністю і протягом п'яти
днів з дня одержання передаю�
ться зазначеним установам.

Крім того, згідно із законо�
проектом, суб'єкт доброчесної
поведінки зобов'язаний повідо�
мити свого керівника про дії чи
бездіяльність інших державних
службовців, які працюють з ним
в одній установі, що суперечать
положенням закону. Керівник,
якому надано таку інформацію,
у межах своїх повноважень
повинен вжити заходів для
припинення незаконних діянь.
Якщо у вчинках суб'єкта добро�
чесної поведінки є ознаки 
корупційних правопорушень,
керівник має негайно повідо�
мити про це будь�який з дер�
жавних органів по боротьбі 
з корупцією.

У законопроекті наголошує�
ться, що суб'єкт доброчесної по�
ведінки не може бути звільне�
ний з посади чи іншим чином
переслідуватися за надання ін�
формації про неправомірні дії
(бездіяльність) інших держав�
них службовців. Забороняється
розголошувати дані про суб'єк�
та доброчесної поведінки, який
повідомив таку інформацію,
крім установлених законом ви�
падків.

Висновки. 1. Розглянуто шля�
хи запровадження в Україні
норм доброчесної поведінки
осіб, уповноважених на вико�
нання функцій держави.

2. Прийняття Закону України
«Про доброчесну поведінку
осіб, уповноважених на вико�
нання функцій держави» сприя�
тиме підбору та розстановці
кадрів залежно від моральних 
і ділових якостей як державних
службовців і посадових осіб
органів місцевого самовряду�
вання, так й інших осіб, уповно�
важених на виконання функцій
держави. Це, безумовно, зміц�
нить авторитет державної служ�
би в Україні, створить ефек�
тивний механізм боротьби 
з корупцією, а також  підвищить
роль країни на міжнародній
арені.
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ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ

Декларування доходів особами, 
уповноваженими на виконання функцій держави: 
аналіз та контроль.

Читайте в наступному номері:
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П
равове регулювання
діяльності й повно�
важень митної служби

України – невід'ємна складова
сучасних демократичних пере�
творень. Для запровадження мо�
делі партнерських відносин
особи й держави необхідна
орієнтація митних органів на
максимальне сприяння реалі�
зації фізичними та юридич�
ними особами прав у митній
сфері, на надання якісних дер�
жавних послуг і водночас збере�
ження загальнонаціональних
інтересів суспільства.

Вимоги законів та інших
відомчих нормативних актів до

висновків митних органів сто�
совно законності переміщення
товарів і транспортних засобів
через кордон України не завжди
можуть бути виконані через
недостатню правову регламен�
тацію діяльності як митної
служби в цілому, так і уповнова�
женої посадової особи митного
органу зокрема.

На відміну від закону при�
роди, що справджується завжди
й усюди, якщо він дійсно є зако�
ном природи, норма потребує
для своєї чинності додаткового
механізму. Вона, будучи неспро�
можною неминуче привести до
належних наслідків, як це ро�
бить закон природи, потребує
важелів впливу.

Метою цієї статті є з'ясування
особливостей правового регу�
лювання діяльності та повно�
важень митної служби України,
проведення аналізу розвитку
нормативної бази із цих питань,
виявлення прогалин у чинному
законодавстві й визначення ос�
новних напрямів удосконалення
правового забезпечення діяль�
ності митної служби України.

В Україні проблемам митної
служби до останнього часу не
приділялося належної уваги.
Окремі питання правового за�
безпечення діяльності митних
органів досліджували Є. В. До�
дін, Ю. М. Дьомін, С. В. Ківа�
лов, Б. А. Кормич, П. В. Пашко, 
А. П. Павлов, Д. В. Приймаченко,
С. І. Пахомов, М. Г. Шульга. У їх�

ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ТА ПОВНОВАЖЕНЬ
МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ТЕТЯНА КОРНЄВА,
кандидат юридичних наук,
радник митної служби І рангу,
начальник юридичного відділу
Рівненської митниці
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ніх працях висловлено чимало
важливих концептуальних ду�
мок щодо діяльності митних
органів.

Провідне місце в механізмі
правової регламентації органі�
зації діяльності та повноважень
митної служби України посідає
Митний кодекс України, а також
Закон України «Про державну
службу», в якому визначені за�
гальні засади діяльності й статус
державних службовців. Разом 
з тим на сьогодні ні Закон Украї�
ни «Про державну службу», ні
Митний кодекс України не віді�
грають ролі базового закону, 
в якому б ураховувалися всі ос�
новні положення та особливос�
ті проходження служби в мит�
них органах.

Ефективність практичного
функціонування митної служби
величезною мірою залежить від
ступеня досконалості унормо�
ваного Митним кодексом по�
рядку забезпечення реалізації
державної політики у сфері
митної справи з питань, що
належать до її компетенції. 
З огляду на це нагальною вбача�
ється потреба оцінити якість
змісту (передусім з точки зору
функціональної спрямованості
розвитку й модернізації митної
служби) таких документів:

• Митного кодексу України;
• Указу Президента України

«Про Державну митну службу
України» від 29 листопада 
1996 року № 1145;

• Указу Президента України
«Питання Державної митної
служби України» від 24 серпня
2000 року №1022;

• постанови Кабінету Мініст�
рів України «Про затвердження
Положення про Державну мит�
ну службу України» від 18 липня
2007 року № 940.

Цілком зрозуміло, що під час
докорінного оновлення (пере�
гляду) засад організації та здій�
снення митної справи в Україні
розробникам Митного кодексу
було досить важко витримати
належну функціональну «чис�
тоту», змістовну чіткість і послі�

довність у регулюванні всіх
важливих аспектів здійснення
митними органами їх основних
завдань. На жаль, у окремих ви�
падках зазначене стосується 
й положень засадничого ха�
рактеру.

Так, стаття 11 кодексу перед�
бачає перелік завдань, за якими
митні органи повинні прова�
дити митну політику України,
починаючи контролем за до�
держанням законодавства Укра�
їни з питань митної справи 
й закінчуючи верифікацією
(встановленням достовірності)
сертифікатів походження това�
рів з України. Проте механізми
реалізації поставлених завдань
не названі.

Прийняття 2007 року поста�
нови КМУ за № 940 суттєво не
вплинуло на кількість завдань,
поставлених перед митними
органами, але значно збільшило
коло обов'язків Державної мит�
ної служби України, розширив�
ши її функції не тільки у сфері
управління митними органами,
але й щодо регулювання роботи
суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності.

Разом з тим слід зазначити,
що в Положенні про Державну
митну службу України не перед�
бачено розширення її прав, що
повною мірою забезпечували 
б ефективне виконання функ�
ціональних обов'язків. Вагомим
внеском у сучасні митно�пра�
вові відносини стало надання
Державній митній службі Украї�
ни права укладати меморан�
думи із суб'єктами зовнішньо�
економічної діяльності з метою

вдосконалення митного конт�
ролю. Решту прав митної служ�
би залишено в попередньому
обсязі. Отже, справжня компе�
тенція митних органів значно
виходить за межі їх завдань,
задекларованих у статті 11 Мит�
ного кодексу.

Дослідження проблем право�
вого регулювання діяльності
митної служби веде до висновку,
що Митний кодекс України 
є рамковим законом з великою
кількістю бланкетних норм, які
потребують прийняття інших
законів або підзаконних актів.
Законодавча безсистемність,
правова непослідовність, коли
одночасно діє два Положення
про Державну митну службу
України (відповідно до Указу
Президента України від 24 серп�
ня 2000 року № 1022 і поста�
нови Кабінету Міністрів Украї�
ни від 18 липня 2007 року 
№ 940), зводять процес нормо�
творення до хаотичного нагро�
мадження формалізованих за�
конами правил. Це не лише
дезорієнтує суб'єктів зовнішньо�
економічної діяльності щодо
функціональних прав та обо�
в'язків митної служби, але й уне�
можливлює їх фактичне засто�
сування на фаховому рівні.

Розглядаючи прогрес суспіль�
ства в контексті права, необ�
хідно підкреслити, що він стосу�
ється насамперед якісних змін
управлінських форм і процесів,
пов'язаних з перетвореннями
відповідно до реальних соціаль�
них потреб та інтересів. До того
ж будь�яка ідея, зокрема управ�
лінська, має цінність не тільки
тому, що її суб'єктом є не інди�
від, а соціальна група, але й тому,
що вона сприяє задоволенню
загальносоціальних потреб 
і розвиткові національної еко�
номіки та формуванню право�
вого порядку.

Ефективність митного конт�
ролю багато в чому залежить від
чіткості закріплення прав та
обов'язків посадових осіб мит�
них органів, з одного боку, 
і суб'єктів зовнішньоекономіч�

ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ

У сфері митної
справи має панувати
виключно законність
і не може бути ніякої

іншої «політичної 
доцільності», ніж та,

що її визначено
Конституцією 

й законами
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ної діяльності, з іншого. Проте,
як свідчить аналіз чинного зако�
нодавства України з питань
митної справи, у його нормах 
в основному визначено обсяг
контрольних повноважень по�
садових осіб митних органів.
Водночас слід зауважити, що,
незважаючи на досить широке
коло цих повноважень, форми
та процедури їх реалізації по�
требують значних змін з ме�
тою оптимізації, запровадження
нових форм, а отже, удоско�
налення чинного законодав�
ства, що встановлює обсяг конт�
рольних повноважень посадо�
вих осіб митних органів і регла�
ментує форми та порядок їх
проведення.

В умовах запровадження
партнерських відносин особи 
й держави цілком логічним уба�
чається прийняття спеціального
базового закону «Про митну
службу» для усунення будь�яких
суперечностей під час реалізації
посадовими особами митних
органів своїх повноважень.

Суспільні відносини у сфері
митної справи потребують не
тільки чіткого визначення мети
руху вперед і засобів її реаліза�
ції, але й цільового, владного
спрямування, що передбачає
правове упорядкування, зокрема
унормування. Без цього в сучас�
ному суспільстві неможливо
забезпечити цілість соціуму,
взаємодію фізичних та юридич�
них осіб (які діють, виходячи з
різних інтересів), досягнення
визначених державою суспіль�
но важливих цілей. Звідси дер�
жавна стратегія реформування
митної служби в Україні має
розглядатися передусім як стра�
тегія демократизації української
держави, основаної на мораль�
них і правових засадах.

Сьогоднішні демократичні
процеси в Україні репрезенто�
вано конгломератом партій,
політичних діячів, які часто
спричиняють несталість гро�
мадської думки, що у кризові
періоди особливо підсилює
нестабільність держави й від�

повідно виконавчої влади та
підриває довіру до останніх 
з боку суспільства.

Органи державної виконав�
чої влади, до яких належать 
і митні органи, повинні вчасно

та якісно розв'язувати загальні
для країни проблеми. Проте,
ставши ареною боротьби полі�
тичних сил і їх лідерів, які борю�
ться за абсолютну владу, вони не
можуть ефективно виконувати
свої суспільно необхідні функ�
ції. За політичною боротьбою
жодній гілці влади не вистачає
часу займатися розробленням
ефективної стратегії розвитку
суспільства, де принцип поділу
влади та розмежування функцій
має бути не метою, а засобом
забезпечення діяльності органів
державної влади.

В умовах, коли країна пере�
живає політичну кризу, суттєво
зростає конкретна необхідність
правового регулювання суспіль�
них відносин, особливо у сфері
організації державної виконав�
чої влади. Унормування повно�
важень посадових осіб митної

служби у спеціальному законі
«Про митну службу України»
сприятиме зміцненню закон�
ності в діяльності митних орга�
нів і захистить суспільство від
впливу корпоративно�цільових
рішень окремих політичних
сил. У сфері митної справи має
панувати виключно законність 
і не може бути ніякої іншої «по�
літичної доцільності», ніж та, що
її визначено Конституцією й за�
конами, а не підзаконними ак�
тами, як це практикується зараз
у митному законодавстві.

Особливістю діяльності мит�
ниць є поєднання функцій з ви�
явлення й розслідування як
адміністративних порушень
митних правил, так і злочинів –
контрабанди. Існуюча процесу�
альна схема (коли митні органи
порушують кримінальну справу
та проводять дізнання, після
чого передають матеріали про�
куророві для направлення за
підслідністю, а той або залишає
справу в провадженні проку�
ратури, або передає до слідчого
відділу Служби безпеки України
для провадження досудового
слідства, або закриває прова�
дження по даній справі) досить
громіздка й нераціональна, що
заважає швидкому та об'єктив�
ному розслідуванню контра�
банди.

Отже, практика свідчить, що
результативність розслідування
справ про контрабанду зале�
жить від багатьох факторів,
серед яких можна виділити:
своєчасність порушення кримі�
нальної справи, якісно прове�
дені невідкладні слідчі дії, на�
лежну взаємодію між органами
митної, прикордонної служб,
органами прокуратури та служ�
би безпеки в ході розслідування.
Успішне розкриття злочину
прямо залежить від злагодже�
них дій усіх учасників кримі�
нально�процесуальної діяльно�
сті, особливо на стадіях пору�
шення й досудового розсліду�
вання справи.

Боротьба з контрабандою 
є однією з основних функцій

Законодавча
безсистемність, 

правова
непослідовність, 

коли одночасно діє 
два Положення 

про Державну митну
службу України

(відповідно до Указу
Президента України

від 24 серпня 
2000 року № 1022 

і постанови Кабінету
Міністрів України 

від 18 липня 
2007 року № 940),

зводять процес 
нормотворення 
до хаотичного 

нагромадження
формалізованих 
законами правил
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органів не лише митної служби,
але й прикордонної, а також
служби безпеки, що унормо�
вано в спеціальних законах:
«Про Службу безпеки України» 
і «Про Державну прикордонну
службу України». На відміну від
митних органів обов'язок бо�
ротьби з контрабандою в при�
кордонній службі й службі без�
пеки забезпечено правом цих
органів вести розвідувальну,
інформаційно�аналітичну та
оперативно�розшукову діяль�
ність в інтересах забезпечення
захисту державного кордону
України згідно із законами Ук�
раїни «Про розвідувальні орга�
ни України» і «Про оперативно�
розшукову діяльність».

Дискусія щодо надання мит�
ним органам права проводити
оперативно�розшукову діяль�
ність і в повному обсязі слідство
у справах про контрабанду то�
читься серед практичних пра�
цівників митних органів та нау�
ковців починаючи з 1991 року,
але й сьогодні ця проблема
залишається невирішеною. Без
її розв'язання в законодавчому
порядку ведення дізнання 
у справах про контрабанду мит�
ними органами є безперспек�
тивним. «У теперішніх умовах,
коли контрабандний промисел
одержав найбільше поширення
серед підпільного бізнесу, набув
міжнародного характеру, а мит�
ниці продовжують боротися 
з ним поодинці на суворо обме�
женій території своєї дислока�
ції, очевидно, що потрібні нові,
більш ефективні форми взаємо�
дії зацікавлених служб у бороть�
бі з контрабандою»*.

Правова неврегульованість
повноважень посадових осіб
митних органів, широке вико�
ристання бланкетних норм 
у нормативно�правових актах 
з питань митної справи неми�
нуче призводить до зростання
корупції. Альтернативні й від�
носно визначені норми права

дають простір для свавілля по�
садових осіб. Широкі можли�
вості для корупції пов'язані 
з тим, що посадові особи мит�
них органів можуть діяти на
власний розсуд, застосовуючи
чи ні санкції до порушників,
оскільки митні органи належать
до юрисдикційних.

Важливе значення має й над�
мірна регламентація поведінки
фізичних та юридичних осіб
при перетині кордону, що зму�
шує їх шукати шляхи обходу
правових перешкод, зокрема за
допомогою підкупу посадових
осіб контролюючих органів.
Товари, що переміщуються через
кордон України, крім митного
можуть підлягати санітарно�
епідеміологічному, ветеринар�
ному, фітосанітарному, радіоло�
гічному, екологічному контролю
й контролю за переміщенням
культурних цінностей, що уск�
ладнює фізичним та юридичним
особам користування законо�
давством і розширює повно�
важення посадових осіб щодо
нетарифного регулювання.

З метою покращення рівня
службової дисципліни й попе�
редження зловживань, хабар�
ництва та корупції серед поса�
дових осіб контролюючих
органів на кордоні необхідно
проводити ротацію державних
службовців. На жаль, для здійс�
нення цього заходу відсутні
правові підстави, оскільки ні 
в Законі України «Про державну
службу», ні в спеціальних зако�
нах не визначено поняття рота�
ції, а врегулювання цього пи�
тання на рівні підзаконних актів
неможливе.

Для поглиблення правових
засад реалізації прав й інте�
ресів фізичних та юридичних
осіб в їхніх взаємовідноси�
нах з митними органами, по�
долання корупції необхідно у
процесі правотворчості й, перш
за все, під час розроблення
нових законодавчих актів до�

держуватися ряду вимог, а саме:
1) при законодавчому закріп�

ленні того або іншого права або
обов'язку особи слід чітко фор�
мулювати його зміст, тобто
конкретні суб'єктивні права або
обов'язки, що виникають у зв'яз�
ку з реалізацією зазначеного
права або обов'язку;

2) при правовому закріпленні
права особи з одного боку слід
однозначно й вичерпно форму�
лювати кореспондуючі обов'яз�
ки іншої сторони митно�пра�
вових відносин (посадових осіб
митних органів), вимоги до їх�
ньої поведінки, що випливають
з унормованого обов'язку;

3) реалізація конкретних прав
чи обов'язків сторін митно�пра�
вових відносин безумовно по�
винна супроводжуватися право�
вою регламентацією процедур
їх здійснення;

4) підстави й допустимі обме�
ження конкретних прав фізич�
них та юридичних осіб посадо�
вими особами митних органів
повинні визначатися виключно
законами, а не підзаконними
актами.

Таким чином, необхідність
єдиної державної політики ре�
гулювання й управління в галузі
митної справи є об'єктивною
закономірністю, зумовленою
загальнонаціональними інтере�
сами, і вимагає суттєвих струк�
турних змін, які би пішли на
користь і митній службі, і систе�
мі влади в цілому. Прийняття
спеціального законодавчого
акта про митну службу сприяло
би визначенню шляхів подаль�
ших дій як Державної митної
служби України, так й інших
центральних і місцевих органів
виконавчої влади, їх тісній спів�
праці з громадськими організа�
ціями щодо практичного засто�
сування в митній сфері прин�
ципів дотримання прав людини,
чіткого розподілу влади, верхо�
венства закону й рівності всіх
громадян перед законом.

ПРОТИДІЄМО КОРУПЦІЇ

* Макаренко, Є. І. Дізнання в міліції та в митних органах : навч. посіб. / Є. І. Макаренко, Л. М. Лобойко, В. М. Тертишник та ін. – 
Д. : Ліра, 2003. – С. 328.
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Р
озроблення та прий�
няття Кабінетом Мініст�
рів України законо�

проектів й інших нормативно�
правових актів має відбуватися 
в умовах публічності, проведен�
ня відкритих обговорень та
консультацій з представниками
легальних груп інтересів. У де�
мократично розвинених краї�
нах легальні групи інтересів
виступають як партнери дер�
жави у вирішенні соціальних,
економічних та суспільних
проблем. В Україні така спів�
праця між урядом і громад�
ськістю також починає потужно
розвиватися й на сьогодні 
є реальною допомогою розроб�
никам, дає можливість ураху�
вати пропозиції та зауваження
до проектів на етапі підготовки. 

Держава усвідомлює необ�
хідність пошуку та налаго�
дження діалогу з громадськістю.
Прикладом цього може слугу�
вати робота органу виконавчої
влади – Головного управління
державної служби України. 

Управлінням 2007 року здійс�
нено черговий етап реформу�
вання державної служби шляхом
розроблення низки норматив�
них документів, що сприятимуть
удосконаленню проходження
державної служби в Україні. За
останні роки проведено п'ять
публічних обговорень, у процесі
яких отримано суттєві пропо�
зиції та зауваження до проектів
нормативно�правових актів.

З метою вдосконалення зако�
нодавства про державну службу
та залучення громадськості до
участі у вирішенні проблем
розвитку однієї зі складових

частин адміністративного права
Головним управлінням держав�
ної служби України протягом
вересня – грудня 2007 року іні�
ційовано публічні обговорення
на тему: «Стратегія розвитку
державної служби: удоскона�
лення законодавства, системи
професійного розвитку та поси�
лення відповідальності держав�
них службовців та посадових
осіб місцевого самоврядуван�
ня», головною темою яких стала
боротьба з корупцією на дер�
жавній службі. Цьому явищу
неабияку увагу приділяють на
найвищому владному рівні –
Президент, уряд, парламент,
окрім того, функціонує ціла
низка органів по боротьбі 
з корупцією, постійно здійсню�
ються відповідні заходи.

Під час публічних обговорень
на розгляд громадськості запро�
поновано три пріоритетних за�
конопроекти:

• «Кодекс доброчесної пове�
дінки осіб, уповноважених на
виконання функцій держави»;

• «Про заохочення та дисцип�
лінарну відповідальність дер�
жавного службовця»;

• «Стратегія модернізації си�
стеми підготовки, перепідготов�
ки та підвищення кваліфікації
державних службовців та осіб
місцевого самоврядування».

У результаті обговорень
здійснено декілька редакцій цих
нормативно�правових актів.

Захід проходив у два етапи
впродовж вересня – грудня 2007
року. Загальна чисельність осіб,
які взяли участь у ньому, стано�
вила 107704. Висока активність
учасників спостерігалася, на�
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ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
ДО ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ
НОВОЇ МОДЕЛІ 
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

АНТОНІНА БОНДАРЕНКО,
аспірантка кафедри інформаційної політики 
Національної академії державного
управління при Президентові України,
заступник начальника управління
організаційно�аналітичного забезпечення
роботи керівника та кадрової роботи,
начальник відділу протоколу 
та консультацій з громадськістю 
Головдержслужби України,
прес�секретар 



приклад, у Дніпропетровській
області – 31875 осіб, Луган�
ській – 10820, Полтавській –
9000, Херсонській – 12500.

Для ведення публічних обго�
ворень обрано різні форми
консультацій. Головам райдерж�
адміністрацій, міським головам,
керівникам територіальних ор�
ганів інших центральних орга�
нів влади в Донецькій, Запорізь�
кій, Одеській, Полтавській, Чер�
нівецькій областях надіслано
листи із запрошенням взяти
участь у заході.

Консультації з представника�
ми зацікавлених сторін мали на
меті виділити групи інтересів.
Так, в обговореннях брали
участь представники органі�
зацій та установ регіонального
та центрального рівнів. 

Регіональний рівень:
1) облдержадміністрації;

2) райдержадміністрації;

3) міськради та сільради;

4) регіональні громадські ор�
ганізації;

5) відділення міжнародних
організацій.

Центральний рівень:

1) центральні органи вико�
навчої влади;

2) науковці, науково�дослідні
заклади;

3) координатори підготовки
магістрів за спеціальністю «Дер�
жавна служба»;

4) Громадська рада при Голов�
держслужбі України та інші
центральні громадські органі�
зації;

5) міжнародні організації.
Починаючи з вересня 2007 ро�

ку Головдержслужбою України
організовано низку заходів на
центральному та регіональному
рівнях.

На регіональному рівні:
• 289 круглих столів; 
• 146 семінарів; 
• 44 тренінги;
• 625 нарад за участю пред�

ставників апаратів облдерж�
адміністрацій, громадських ор�
ганізацій;

• 422 громадські обговорення
(конференції); 

• 135 тематичних зустрічей.

На центральному рівні:

• 4 круглих столи; 

• 7 засідань робочих груп по
законопроектах; 

• 1 громадське слухання; 

• 2 засідання Громадської ради
при Головдержслужбі України; 

• 1 виставка «Державна служ�
ба для людей» в Українському
національному інформаційно�
му агентстві «Укрінформ».

Управліннями державної служ�
би Головдержслужби України 
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Сева�
стополі протягом зазначеного
періоду організовано засідання
круглих столів з керівниками міс�
цевих органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування,
структурних підрозділів цент�
ральних органів виконавчої вла�
ди, а також проведено семінари,
тренінги, наради за участю
представників апаратів облдерж�
адміністрацій, громадських орга�
нізацій.

Аналіз публічних обговорень
показав, що управліннями дер�
жавної служби Головдержслуж�
би України в Автономній Рес�
публіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі проведено
1728 комунікативних заходів. 
У середньому відбувалося 27 за�
ходів на день. 

Результати публічних обгово�
рень двічі розглядалися на
засіданнях колегії Головдерж�
служби України.

Після проведення 26 жовтня
2007 року громадських слухань
на тему: «Врегулювання конф�
лікту інтересів на державній
службі – пріоритетний напрям
боротьби з корупцією», яким
завершився перший етап обго�
ворень, схвалено рекомендації
щодо необхідності врегулю�
вання конфлікту інтересів на
державній службі. 

Засідання за круглим столом
7 грудня 2007 року на одно�
йменну тему, що і громадські
слухання, відбулося з метою
залучення міжнародних експер�
тів до процесу проведення пуб�
лічних обговорень та розроб�
лення низки пріоритетних
законопроектів, які сприяти�
муть реформуванню держав�
ного управління. На спеціальне
запрошення Центру сприяння
інституційному розвитку дер�
жавної служби при Головдерж�
службі України в засіданні взяв
участь досвідчений консультант
та радник у сфері боротьби 
з корупцією зі Швеції – вико�
навчий директор компанії
ІМПАКТ (Інтегроване управлін�
ня та програми щодо підзвіт�
ності та відкритості) Фредрік
Еріксон. Серед виступаючих
були Маркіян Зілинський – ви�
конавчий директор фундації
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Кількість проведених Головдержслужбою України комунікативних заходів 
під час публічних обговорень на регіональному рівні 

(вересень – грудень 2007 року)
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«Україна – США», Євген Бистри�
цький – виконавчий директор
фонду «Відродження». 

За результатами проведення
круглого столу міжнародними
експертами внесено ряд пропо�
зицій, що мають бути враховані
при підготовці Концепції зако�
нодавчого акту з питань урегу�
лювання конфлікту інтересів на
державній службі.

На думку Начальника Голов�
держслужби України Тимофія
Мотренка, завершити розроб�
лення законопроекту «Про вре�
гулювання конфлікту інтересів
на державній службі» реально
вже поточного року. Він вважає,
що держслужба матиме всі
механізми для вирішення цього
питання починаючи з вимог, що
висуваються до людини, яка
приходить на державну службу,
та рішень, у прийнятті котрих
вона має право брати участь
(ураховуючи свої інтереси), 
і закінчуючи чітко прописаною
відповідальністю за непоінфор�
мованість керівництва щодо
наявності в неї конфлікту інте�
ресів під час прийняття конк�
ретного рішення.

Завершилися публічні обго�
ворення проведенням 13 грудня
2007 року круглого столу в при�
міщенні редакції міжнародного
громадсько�політичного щотиж�
невика «Дзеркало тижня».
Участь у зазначеному заході
взяли Начальник Головдерж�
служби України Тимофій Мот�
ренко, головний редактор тиж�
невика «Дзеркало тижня» Воло�
димир Мостовий, президент
Національної академії держав�
ного управління при Прези�
дентові України Віра Нанівська

та голова правління Центру
політико�правових реформ, го�
лова Громадської ради при Го�
ловдержслужбі України Ігор Ко�
ліушко. У ході проведення круг�
лого столу обговорено основні
механізми врегулювання конф�
лікту між особистим та дер�
жавним інтересом чиновників.
Матеріал про цю зустріч під
назвою «Небезпечний діагноз,
або Чому державна машина ледь
дихає?» опублікований на шпа�
льтах тижневика «Дзеркало
тижня» 2007, № 48.

Ці та інші заходи, що відбува�
лися в рамках публічних обго�
ворень, активно висвітлювались
у центральній та місцевій пресі
насамперед завдяки ініціативі
Головдержслужби України, уп�
равлінь державної служби Голов�
держслужби України в Автоном�
ній Республіці Крим, Дніпропет�
ровській, Запорізькій, Рівнен�
ській, Чернівецькій областях, які
направляли листи до місцевих
засобів масової інформації з мет�
ою отримання інформаційної
підтримки під час проведення
обговорень.

У ході інформаційної кампа�
нії щодо проведення публічних
обговорень здійснено 1730 ін�
формаційних виходи. Крім то�
го, у всіх регіонах України про�
ведено 17 прес�конференцій та
прес�брифінгів. 

За результатами проведення
публічних обговорень до про�
ектів нормативно�правових ак�
тів внесено сотні зауважень та
пропозицій, зокрема: 

• понад 950 – до документа
«Про доброчесну поведінку
осіб, уповноважених на вико�
нання функцій держави»;

• більше 650 – до документа
«Стратегія модернізації системи
професійного навчання підго�
товки, перепідготовки та під�
вищення кваліфікації держав�
них службовців та осіб місце�
вого самоврядування»;

• 200 – до документа «Про
заохочення та дисциплінарну
відповідальність державного
службовця». 

Проведення Головдержслуж�
бою України публічних обго�
ворень на тему: «Стратегія роз�
витку державної служби: удоско�
налення законодавства, системи
професійного розвитку та поси�
лення відповідальності держав�
них службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування» із
залученням управлінь державної
служби Головдержслужби Украї�
ни в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та
Севастополі протягом вересня –
грудня 2007 року: 

• по�перше, сприяло реаліза�
ції одного з найважливіших
принципів діяльності влади –
відкритості та прозорості 
в прийнятті урядових рішень;
легальні групи інтересів отри�
мали реальну можливість взяти
участь у процесі розроблення та
підготовки проектів рішень 
з питань реформування держав�
ної служби в Україні;

• по�друге, підтвердило своє�
часність і необхідність розроб�
лення законопроектів, з якими
пов'язано функціонування ефек�
тивної системи безперервної
професійної підготовки держав�
них службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування.

Кадрове забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самовря#
дування: проблеми та шляхи вирішення.

Як здійснюється взаємодія органів виконавчої влади та інститутів грома#
дянського суспільства?

Читайте в наступному номері:
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Постановка проблеми. Для
успішного функціонування су�
часної держави важливого зна�
чення набувають взаємовідно�
сини органів державної влади
(ОДВ) з неурядовими організа�
ціями (НУО)*. Будучи основою
громадянського суспільства та
базисом для розвитку й зміц�
нення демократії, НУО покли�
кані здійснювати громадський
контроль за діяльністю ОДВ, що
вважається реальним проявом
розвиненої демократії.

Ці взаємовідносини, на думку
авторки, мають набути статусу
соціального партнерства. Нині
воно визнається тим суспіль�
ним інститутом, на основі
якого реалізується певний тип
соціальних відносин, спрямо�
ваних на розвиток консенсусу 
й позитивного результату 
в процесі взаємодії суб'єктів,
або партнерів, цієї взаємодії. 
У широкому розумінні соці�
альне партнерство характери�
зує все розмаїття відносин між
ОДВ та НУО як соціальними
суб'єктами. Основна ціль таких
взаємодій полягає в досягненні
згоди, відмові від протиборства
й конфронтації на основі по�
стійного узгодження прак�
тичної діяльності, спрямованої
на вирішення спільних зав�
дань [1].

Метою статті є дослідження
дієвості форм взаємовідносин
ОДВ з НУО для здійснення со�
ціального партнерства між
владою та громадянським су�
спільством.

Аналіз останніх дослі�
джень і публікацій. Вивчен�
ня наукової літератури свід�
чить про те, що питання
співпраці ОДВ з НУО є предме�
том досліджень як вітчизняних
(А. М. Колодій, В. М. Князєв, 
Н. Р. Нижник, Г. Г. Почепцов,
В. П. Рубцов, А. Ф. Ткачук та ін.),
так і зарубіжних учених (Е. Ара�
то, Р. Арон, Р. Даль, Л. Зідентоп,
Д. Кін, Д. Коел, А. Токвіль та ін.).

Виклад основного мате�
ріалу. Фундаментальні прин�
ципи щодо статусу НУО в Європі
розроблені та прийняті учасни�
ками багатосторонніх зустрічей
у Страсбурзі (19–20 листопада
2001 року, 20–22 березня 
2002 року, 5 липня 2002 року),
організованих Радою Європи.
При цьому визначено поняття
«неурядові організації», проана�
лізовано їх місце та роль у сус�
пільстві, виокремлено принципи
співпраці у форматі ОДВ–НУО
на сучасному етапі суспільного
розвитку. Тим самим Радою
Європи здійснено спробу кон�
цептуального визнання, узако�
нення ролі та місця, основних

ФОРМИ ВЗАЄМОВІДНОСИН
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
З НЕУРЯДОВИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

ЛАРИСА УСАЧЕНКО,
здобувачка кафедри державної політики
та управління політичними процесами
Національної академії 
державного управління
при Президентові України

* У різних дослідженнях як синоніми даного поняття використовуються:
недержавні організації, організації громадянського суспільства, громадські
об'єднання.
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цілей та принципів діяльності
НУО в європейських державах.

Так, у дефініцію поняття
«неурядові організації» закладе�
но основні складові цього соці�
ального інституту, оскільки НУО
визнано добровільними само�
врядними організаціями, що не
підлягають управлінню з боку
ОДВ. До НУО належать устано�
ви, створені як окремими особа�
ми (фізичними та юридични�
ми), так і групами осіб. За своїм
складом і сферою діяльності
вони поділяються на міжнарод�
ні й національні.

Рада Європи встановила, що
оскільки НУО виникають за іні�
ціативою індивідуумів чи груп
осіб, то застосовувані до них
національні юридичні та подат�
кові правила повинні сприяти
такій діяльності. Усі НУО мають
право на свободу висловлюван�
ня поглядів. Неурядові органі�
зації як суб'єкти права повинні
мати такий самий статус, як 
й інші юридичні особи, а також
підлягати такій самій адміні�
стративній, цивільній і кримі�
нальній відповідальності. При
цьому будь�яка протиправна дія
чи бездіяльність урядового ор�
гану, що впливає на НУО, має
бути переглянута в адміністра�
тивному порядку й відкрита для
оскарження в незалежному 
й неупередженому суді з пов�
ною юрисдикцією.

У зв'язку з тим, що залучення
компетентних і відповідальних
НУО до процесу формування
державної політики підвищує
дієвість законодавства та збіль�
шує вагомість урядового прий�
няття рішень, визнано не тільки
бажаним, але й необхідним за�
охочувати НУО до участі в уря�
дових і квазіурядових механіз�
мах – для діалогу, консультацій,
обміну, пошуку шляхів вирішен�
ня потреб суспільства. Причому
така участь, будучи відмінною
від діяльності політичних пар�
тій, у жодному випадку не є її за�
міною.

Основою для розширення
співпраці НУО з ОДВ є демокра�

тія та розвинене громадянське
суспільство. Саме тому демокра�
тію необхідно розглядати як
універсальну технологію, по�
перше, удосконалення не тільки
політичної системи, але й дер�
жавного апарату; по�друге, зв'яз�
ку державної влади будь�якого
рівня з громадянським суспіль�
ством. Демократія в такому ро�
зумінні забезпечує зростання
сутнісного протиріччя між
існуючими ОДВ, політичним
режимом і природною потре�
бою людини реалізовувати себе
в різних видах діяльності та
брати участь у вирішенні су�
спільних проблем на принци�
пах самоуправління [1].

Неурядові організації нале�
жать до найважливіших складо�
вих громадянського суспільст�
ва. Їх активна участь у процесах
прийняття рішень, розв'язанні
життєво важливих для суспіль�
ства проблем є основою демо�
кратичного розвитку країни. 
У кінцевому підсумку це забез�
печує прозорість діяльності
органів влади й розвиненість
форм громадського контролю
та участі суспільства в управ�
лінні державою.

Аналіз словникових дефініцій
свідчить про багатогранність
поняття «громадянське суспіль�
ство». Так, у енциклопедичному
словнику «Теорія управління:
соціально�технологічний під�
хід» [1] зазначено, що цей тер�
мін характеризує цілісність
суспільного життя відносно
політичних структур і, перш за
все, держави. Його елементами 
є господарські, соціальні, куль�
турні, духовні, сімейно�побутові
відносини та соціальні інсти�
тути, а також права й обов'язки
особистості в системі суспіль�
них зв'язків й установ. Саме 
в громадянському суспільстві
концентрується творчий потен�
ціал соціальності. Суспільні зв'яз�
ки й суспільні інтереси форму�
ються та проявляються в різних
громадських рухах, об'єднан�
нях, творчих союзах, які вису�
вають нові ідеї, проекти, плани,

що проходять перевірку колек�
тивним розумом і випробо�
вуються дією.

У документах Ради Європи
громадянське (цивільне) суспіль�
ство визначається як сфера
спілкування, взаємодії, спонтан�
ної самоорганізації та само�
врядування вільних індивідуумів
на основі добровільно сформо�
ваних асоціацій, яка захищена
необхідними законами від пря�
мого втручання й регламентації
з боку держави і в якій пере�
важають громадянські цінності.
Таким чином, громадянське
суспільство – це сфера взаємодії
індивідуумів, груп та органі�
зацій, які вони утворюють.
Цілями такої взаємодії є форму�
лювання, висловлення і захист
громадянами та їхніми об'єд�
наннями своїх інтересів [2].

Сучасна наука проводить
досить чітке розмежування між
поняттями «громадська органі�
зація» і «громадський рух». До
громадських організацій відно�
сять масові об'єднання грома�
дян, що виникають за їхньою
ініціативою для реалізації дов�
гострокових цілей і що мають
свій статут і визначену струк�
туру [3].

Найбільш поширеними різ�
новидами громадських органі�
зацій, або НУО, у сучасному світі
є: профспілки; організації інвалі�
дів; ветеранські, жіночі, молодіж�
ні, дитячі організації; наукові,
технічні, культурно�просвітни�
цькі, фізкультурно�спортивні та
інші добровільні товариства;
творчі спілки; різноманітні зем�
ляцтва, фонди, асоціації. Їх харак�
терною ознакою є документаль�
не оформлення мети й завдань,
організаційно�структурне забез�
печення, що, власне, і відрізняє їх
від громадських рухів [3].

Доречно навести ще одне
визначення НУО як добровіль�
них, організаційно сформова�
них об'єднань громадян, метою
яких є задоволення й захист
інтересів своїх членів. Вони
діють за статутом на основі
принципів самоврядування та
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законності. До таких НУО нале�
жать: профспілкові, коопера�
тивні, молодіжні, жіночі, творчі,
добровільні товариства; релігій�
ні та інші організації. Ці об'єд�
нання мають довгострокові цілі,
програму, статут, що реєстру�
ються державними органами 
в установленому порядку [4].

На відміну від громадських
організацій, або НУО, громад�
ські рухи є структурно неофор�
мленими масовими об'єднан�
нями громадян різних соціаль�
но�політичних орієнтацій. Їх
діяльність, як правило, має
тимчасовий характер і найчас�
тіше спрямована на виконання
певних тактичних завдань, піс�
ля чого вони або розпадаються,
або консолідуються в нові полі�
тичні партії чи громадські
організації [3].

При цьому важливим є те, 
що НУО, будучи створеними 
з метою реалізації й захисту
громадянських, політичних,
економічних, соціальних, куль�
турних прав та інтересів люди�
ни, сприяють як розвитку
творчої активності й самостій�
ності громадян, так і активізації
їхньої участі в управлінні дер�
жавними та громадськими
справами [4].

Науковці визначають декілька
основних функцій НУО, зде�
більшого пов'язаних з їх впли�
вом на ОДВ.

Опозиційна функція полягає 
в запобіганні надмірній центра�
лізації й посилення влади
держави, сприянні прогресив�
ному розвитку громадянського
суспільства. Для досягнення цієї
мети НУО вдаються до різних
засобів, а саме: підтримки дер�
жавних рішень чи незгоди 
з ними, висування альтернатив�
них програм, апеляції до грома�
дської думки, контролю тощо.
Завдяки застосуванню таких ді�
євих засобів, управління «звер�
ху» доповнюється самовряду�
ванням громадськості «знизу».

Захисна функція спрямована
на задоволення потреб і захист
інтересів членів організації шля�

хом: висування вимог або подан�
ня заяв до державних органів 
й уряду, використання законо�
давчої ініціативи, здійснення
контролю за виконанням рішень,
укладання угод та ведення пере�
говорів з ОДВ усіх рівнів.

Інтегративна функція реалі�
зується з метою об'єднання, кон�
солідації громадськості для ви�
рішення різноманітних проблем
і захисту власних інтересів.

Комунікативна функція пе�
редбачає інформаційне забезпе�
чення, розширення спілкування,
підвищення ролі громадської
думки тощо.

Не викликає сумніву той факт,
що на сучасному етапі в демо�
кратичних суспільствах НУО
перебирають на себе все більше
функцій державних установ,
здійснюють громадський конт�
роль над ними, впливаючи на
державну політику і розвиток
суспільства загалом, тим самим
протистоять бюрократизації
суспільного життя [4].

Головними суб'єктами полі�
тичної організації суспільства
визнаються такі соціальні інсти�
тути, як держава, політичні
партії, громадські об'єднання,
групи тиску, лобістські групи [5].
На думку авторки, визначення
поняття «державна влада» дає
чітке розуміння відмінностей
між діяльністю НУО та ОДВ.
Адже державна влада – це орга�
нізація політичного життя 
в країні, за якої економічно 
й політично панівна спільнота
за допомогою спеціального
апарату примусу або переко�
нання скеровує дії суспільства
на досягнення певних результа�
тів, володіючи правом видавати
нормативні акти, які є обов'яз�
ковими для всього населення.

У зв'язку із цим доцільно виді�
лити загальні етапи налаго�
дження співпраці й партнер�
ських відносин ОДВ усіх рівнів 
з НУО. Такими етапами є:

1) інформаційний зв'язок зі
спільнотою – передбачає вико�
ристання теле� і радіоінтерв'ю,
висвітлення в пресі засідань

ОДВ, постійні публікації за цією
тематикою в засобах масової
інформації, сповіщення в них
про управлінські послуги для
населення, подання рекламних
матеріалів, інформаційних па�
кетів для преси, прес�релізів,
прес�конференцій тощо;

2) зворотний зв'язок зі спіль�
нотою – визначається застосу�
ванням таких форм і методів, як
громадські слухання, вивчення
громадської думки, «гаряча лі�
нія» тощо;

3) діалог зі спільнотою – по�
требує постійного зв'язку з насе�
ленням, що активізує, зокрема,
допомогу громадським лідерам,
діяльність дорадчих та експерт�
них комісій;

4) партнерство зі спільнотою –
характеризується спільною від�
повідальністю, діяльністю дорад�
чих, наглядових та профільних
комісій, комітетів, рад, проведен�
ням референдумів [6].

Очевидно, що кожному з ета�
пів притаманні різні методи 
й форми взаємодії. Основними
формами взаємовідносин ОДВ
з НУО визнаються громадські
ініціативи, інформування, гро�
мадські консультації, громадські
слухання, круглі столи, нефор�
мальні зустрічі, громадська осві�
та, референдуми [7].

Важливо з'ясувати значення
та роль такої форми народної
участі, як громадські ініціа�
тиви, оскільки в демократич�
ному суспільстві саме громад�
ськість планує роботу органів
державної влади й опікується
системою налагодження тісної
взаємодії з ними. Це дає можли�
вість говорити про громад�
ський контроль і партнерство.
Необхідно зазначити, що ідея
народної участі в демократич�
ному суспільстві базується на
визнанні конституційного пра�
ва кожного громадянина на
певну політичну свободу.

Однак, як свідчить аналіз різ�
них форм громадських ініціа�
тив, завдяки участі спільноти мо�
же компенсуватися неефектив�
ність системи представництва із



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 1/200822

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

забезпечення реалізації суспіль�
них інтересів, рівності громадян
в їхньому доступі до впливу на
державно�управлінський процес.
Ось чому важливо усвідомити,
що народна участь й активність,
будучи сучасним рівнем відно�
син між владою та суспільством,
базуються на розумінні того, що
громадяни можуть зробити осо�
бистий внесок у процес розроб�
лення життєво важливих для них
питань [7].

Нинішній стан взаємовідно�
син ОДВ з НУО свідчить про
необхідність запровадження
між ними такого типу зв'язку,
яким є соціальна активність
НУО. Вона розуміється як поси�
лення їх діяльності, спрямо�
ваної на зміну соціальних умов
відповідно до потреб, інтересів,
цілей та ідеалів народу; на
висування й реалізацію соціаль�
них інновацій; формування
необхідних соціальних рис.
Важливим при цьому є вияв�
лення рівня соціальних можли�
востей НУО, культури, умінь,
знань, навичок їх представ�
ників, їхньої здатності активно
перетворювати навколишній
світ і суспільну реальність.

На відміну від соціальної па�
сивності, яка є гальмом громад�
ської діяльності, оскільки відчу�
жує її від виконання суспільних
завдань, соціальна активність
передбачає не тільки адекватне
та швидке реагування на зміни 
в соціальному середовищі, але 
й реалізацію енергії соціуму, що
є запорукою динамізму розвит�
ку. Саме тому соціальна актив�
ність виступає одночасно і ре�
зервом, і ресурсом усіх видів
соціальної діяльності НУО (тру�
дової, духовної, соціально�
психологічної тощо). Безсум�
нівно, що вищий рівень соці�
альної активності НУО, то
більший потенціал соціальної
енергії накопичують такі орга�
нізації та громадянське суспіль�
ство в цілому. Це забезпечує
успішність їх розвитку [1].

Велика увага приділяється
нині й такому виду взаємодії

державної влади та суспільства,
як громадські консультації.
Його основними формами є:
громадські (та бюджетні) слухан�
ня, засідання громадських дорад�
чих комітетів [8].

Громадські слухання як
важливий інструмент отриман�
ня інформації від населення
проводяться ОДВ не тільки 
з метою поінформування спіль�
ноти про свою діяльність або
про хід виконання проектів 
і програм, але й для того, щоб
почути побажання, поради,
з'ясувати рівень задоволеності
громадськості діяльністю влади.
На відміну від одностороннього
інформування, спрямованого
від ОДВ до НУО, тут має місце
двосторонній зв'язок і двосто�
ронній потік інформації, а саме:
ОДВ НУО ОДВ. Такий зворот�
ний зв'язок забезпечує можли�
вість взаємовпливу та взаємо�
обміну не тільки ідеями, але 
й інформацією. Як правило, ре�
зультатом громадських слухань
стають спільні плани дій і спіль�
ні проекти.

Бюджетні слухання, буду�
чи формою громадських слу�
хань, відрізняються від них
чітко окресленою бюджетною
тематикою і проблематикою,
передбачають перш за все звіту�
вання влади про хід виконання
бюджету, особливо про основні
напрями розподілу коштів та їх
використання. Бюджетні слу�
хання сприяють порозумінню
влади з громадськістю, дають
можливість владі заручитися
підтримкою населення щодо
фінансування основних проек�
тів і програм.

Засідання громадських до�
радчих комітетів (груп
волонтерів із представників
громади) проводяться постійно,
що відрізняє їх від інших форм
консультацій, і допомагають
ОДВ з'ясовувати інтереси гро�
мади в питаннях, вирішенням
яких опікується громадська ор�
ганізація [7].

Необхідно зазначити, що, ви�
знаючи важливість на централь�

ному рівні громадських дора�
дчих комітетів для демокра�
тичного розвитку суспільства та
прозорості в діяльності ОДВ,
учені вважають, що здебільшого
така форма застосовується 
у співпраці з органами місце�
вого самоврядування. Підтвер�
дженням цього є визначення
дорадчого комітету (робочої
групи) як тимчасового колек�
тиву представників територі�
альної громади та органів міс�
цевого самоврядування, створе�
ного для вирішення питань, що
потребують поєднання різних
функцій і залучення фахівців 
з різних галузей [7].

Авторка поділяє думку нау�
ковців, які вбачають у громад�
ських дорадчих комітетах нову,
ефективну форму взаємодії вла�
ди та суспільства. Громадські
дорадчі комітети, що тільки по�
чинають упроваджуватися в на�
шій країні, допомагають ОДВ 
і представникам громади у спо�
кійній, творчій обстановці по�
чути один одного, знайти
шляхи вирішення проблемних
питань, спільно розробити по�
дальшу політику владного ор�
гану [8].

Виходячи з вищенаведеного,
доцільно запропонувати власне
визначення громадського до�
радчого комітету як постійної
або тимчасової робочої групи,
членами якої є активні й фахові
представники суспільства. Функ�
ціонуючи при ОДВ чи органі міс�
цевого самоврядування (ОМС),
такий комітет надає консуль�
тативну допомогу; виражає
прагнення та побажання тери�
торіальної громади, громад�
ських об'єднань, широкого
загалу громадськості щодо ос�
новних напрямів державної
політики та її реалізації. При�
чому іноді на громадські до�
радчі комітети можуть покла�
датися функції контролю за
діяльністю ОДВ й ОМС.

Важливим напрямом співпра�
ці ОДВ з народом є громадські
та громадсько�професійні
експертизи проектів норма�
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тивно�правових актів і програм
діяльності уряду, інших дер�
жавних програм соціально�еко�
номічного розвитку, що ініцію�
ються центральним органом
державного управління. Як пра�
вило, громадські експертизи
проводяться представниками
громадських рухів та об'єднань.

За способом здійснення гро�
мадські експертизи можуть на�
бувати двох видів.

1. Законопроект чи програма
надаються для розгляду громад�
ським об'єднанням. На першому
етапі вони розсилаються пош�
тою або розміщуються на веб�
сайті ОДВ, що їх розробляв. На
другому етапі ОДВ отримує
висновки громадських рухів та
об'єднань також поштою або на
своєму сайті.

Можливі такі варіанти по�
дальших дій:

• після реалізації другого ета�
пу співпраця між ОДВ, громад�
ськими рухами та об'єднаннями
припиняється, ОДВ на основі
отриманих результатів дороб�
ляє зазначені документи;

• із представників організа�
цій, які брали участь у першому
турі експертизи, створюється
робоча група для опрацювання
документів до повного їх прий�
няття та впровадження в життя.

2. Законопроект чи програма
пропонуються на розгляд робо�
чій групі, створеній із представ�
ників громадськості з метою
доопрацювання. Недоліком та�
кого способу експертизи є те,
що робоча група може бути
створена органом, що розроб�
ляв документ, із числа осіб, які
будуть лояльно ставитися до
документа в цілому й до окре�
мих дискусійних його аспектів.

На відміну від громадської
експертизи громадсько�профе�
сійна експертиза здійснюється
не тільки представниками гро�
мадськості, але й науковцями та
фахівцями з питань, зазначених
у документах. Тому вона є більш
ефективною, оскільки хороші
результати досягаються за умо�
ви спільної роботи найкращих

фахівців та найактивніших пред�
ставників громадськості над
вирішенням важливих завдань 
і проблем сьогодення [8].

Проведений аналіз сучасного
стану методів і форм співпраці
ОДВ з НУО дає можливість зро�
бити певні висновки.

1. Вплив НУО на процес
прийняття рішень ОДВ та на їх
діяльність має стати основою
демократизації українського су�
спільства.

2. Усвідомлення й розуміння
органами державної влади су�
часної місії, значення та ролі
НУО повинні підтверджуватися
багатоманітністю форм і мето�
дів співпраці між державною
владою, громадськими рухами
та об'єднаннями.

3. Таке розмаїття форм має
стати свідченням того, що орга�
нізована належним чином ро�
бота ОДВ з НУО є надзвичайно
творчою та потребує індиві�
дуального планування, оскільки
попередньо визначені й зафор�
малізовані види цього співро�
бітництва просто немислимі.

4. Сучасним формам і мето�
дам, що використовуються 
в процесі взаємодії у форматі
«державна влада – громадянське
суспільство» мають бути при�
таманні такі характеристики, як
динамічність, прозорість, від�
критість, доцільність, ефектив�
ність, результативність. Вони
повинні забезпечувати безперер�
вність двосторонньої взаємодії,
яка має бути реально вигідною
для обох суб'єктів соціального
партнерства.

5. Форми, методи, механізми
дієвої взаємодії ОДВ з НУО слід
чітко визначати та прописувати
в національному законодавстві.
Це сприятиме переведенню та�
кої співпраці в площину взаємо�
зацікавленого соціального парт�
нерства, від якого державна
влада може отримати набагато
більше дивідендів, що проявля�
ться не тільки в посиленні її
авторитету серед громадян, але
й зростанні їхньої довіри до
ОДВ усіх рівнів.

Перспектива подальших дос�
ліджень. Вивчення, узагальнен�
ня та впровадження передового
досвіду ефективної співпраці
НУО з ОДВ як центрального, так
і місцевого рівня дадуть можли�
вість активізувати діяльність
НУО в усіх регіонах України.
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Постановка проблеми. Ха�
рактерною особливістю сучас�
ного етапу суспільного розвит�
ку є глобальна нестабільність,
що супроводжується суттєвою
динамікою змін співвідношення
сил та зіткненням інтересів як
на міжнародному, так і націо�
нальному рівні. Значущість
теми дослідження для україн�
ського суспільства визначається
його системною трансформа�
цією, що обумовила, по�перше,
значний рівень невизначеності
та непередбачуваності процесів,
які відбуваються в усіх сферах
життєдіяльності суспільства та

держави, у тому числі й у сфері
захисту національних інтересів,
а по�друге, їх значну конфлікто�
генність, небезпечні та масш�
табні наслідки.

Зміни політичного режиму та
співвідношення політичних 
і соціальних сил, перерозподіл
власності ускладнюються супе�
речливим загостренням гло�
бальних проблем, трансфор�
маціями міжнародних та регіо�
нальних структур безпеки. За
таких складних умов суспільно�
го розвитку зростає значення
державної політики забез�
печення національних інтере�
сів, покликаної своєчасно вияв�
ляти назрілі проблеми суспіль�
ства, установлювати причини їх
виникнення, складнощі, супе�
речливість та знаходити шляхи
їх розв'язання.

Аналіз останніх дослі�
джень і публікацій. У працях
В. П. Горбуліна та А. Б. Качин�
ського [1�4] з огляду на особли�
вості розвитку України вивчені
та сформовані системи націо�
нальних цінностей, інтересів та
стратегічних цілей, здійснена їх
класифікація та ранжування,
визначені загрози національ�
ним інтересам, розроблені ме�
тодологічні засади формування
Стратегії національної безпеки
України. Дослідження таких
науковців, як В. Ю. Богданович
[5], О. С. Власюк [6], В. П. Горбулін
[7], М. М. Коржнев, Ю. Р. Шеляг�
Сосонко та Є. О. Яковлєв [8], 
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а також та Б. О. Парахон�
ський [9], присвячені геополі�
тичним моделям розвитку Ук�
раїни.

При цьому проблема форму�
вання та реалізації ефективної
державної політики захисту
національних інтересів Украї�
ни, насамперед її формалізації,
залишається недостатньо вив�
ченою.

Метою даної публікації
є дослідження стану державної
політики захисту національних
інтересів, ступеня її формалі�
зації, підходів до класифікації та
ранжування систем національ�
них цінностей, інтересів, цілей,
формування загроз національ�
ним інтересам, обґрунтування
геополітичних моделей розвит�
ку України та їх узагальнення
для підвищення ефективності
формування й реалізації цієї
державної політики.

Виклад основного мате�
ріалу. Технологія формування
державної політики забезпе�
чення національних інтересів
передбачає чітке визначення її
головної мети, критеріїв досяг�
нення цієї мети, з'ясування
систем національних цінностей,
інтересів і цілей, а також системи
виклики – небезпеки – загрози
національним інтересам.

Серед розмаїття поглядів що�
до сутності державної політики,
підходів до її дослідження 
й відповідно її дефініцій, з яких
тільки у книжці В. В. Тертички
«Державна політика: аналіз та
здійснення в Україні» наведено
19, пропонуємо застосовувати
узагальнений ученим варіант:
«державна політика – це віднос�
но стабільна, організована 
й цілеспрямована діяльність
(бездіяльність) державних ін�
ституцій, здійснювана ними
безпосередньо чи опосередко�
вано щодо певної проблеми або
сукупності проблем, яка впли�
ває на життя суспільства» [10, 
с. 82–83].

Під національними інтере�
сами будемо розуміти «життєво
важливі матеріальні, інтелек�

туальні і духовні цінності Україн�
ського народу як носія сувере�
нітету та єдиного джерела влади
в Україні, визначальні потреби
суспільства і держави, реалізація
яких гарантує державний суве�
ренітет України та її прогре�
сивний розвиток» [11, стаття 1].

Згідно із запропонованою
класифікацією В. П. Горбулін та
А. Б. Качинський виділяють жит�
тєво важливі, важливі та пери�
ферійні національні цінності,
інтереси й цілі [1]. Так, до
життєво важливих національ/
них цінностей (ціннісного
ядра) автори відносять націо�
нальну безпеку, добробут, ду�
ховні надбання, систему між�
народних зв'язків, патріотизм,
соціальну справедливість; до
важливих національних ціннос/
тей (структурна група цін�
ностей) – матеріальні надбання,
право приватної власності, дер�
жавний суверенітет, територі�
альну цілісність, права та свобо�
ди людини, природні ресурси,
конституційний лад; до пери/
ферійних національних ціннос/
тей – міжетнічну та міжкон�
фесійну злагоду, ліберально�
демократичні традиції, загаль�
нолюдські цінності, індиві�
дуалізм.

Ці національні цінності транс�
формуються в систему націо�
нальних інтересів також за
критерієм важливості: життє/
во важливі національні інтере/
си – виживання й розвиток Ук�
раїни, консолідація суспільства,
міжетнічна й міжконфесійна
злагода, соціально�економічні
реформи, забезпечення та при�
множення матеріальних цін�
ностей, збереження та примно�
ження духовних цінностей,
збереження суверенітету й не�
залежності, ефективна система
оборони, розвиток науково�
технічного потенціалу; важливі
національні інтереси – удоско�
налення механізмів державного
управління та місцевого само�
врядування, гарантія прав при�
ватної власності, збереження
територіальної цілісності; пери/
ферійні національні інтереси –
раціональне використання при�
родних ресурсів, механізм
громадського контролю над
сектором безпеки.

На основі національних інте�
ресів авторами розроблено
систему національних цілей, що
спрямована на реалізацію ви�
значених національних ціннос�
тей та інтересів і включає:

• консолідацію українського
суспільства на основі європей�
ських цінностей;

• подальшу розбудову грома�
дянського суспільства;

• створення політико�право�
вих та економічних засад для
формування й розвитку серед�
нього класу;

• подолання критичної за�
лежності України від постачан�
ня енергоносіїв, стратегічної
сировини й матеріалів;

• посилення боротьби з таки�
ми негативними явищами, як
корупція, тіньова економіка;

• активізацію боротьби з
транснаціональною злочин�
ністю;

• поглиблення участі України
в заходах боротьби з міжнарод�
ним тероризмом;

• інтенсифікацію участі Ук�
раїни в розбудові сучасної си�
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стеми європейської та євроат�
лантичної безпеки;

• посилення провідної ролі
України в розбудові регіональ�
них структур безпеки (пере�
дусім в Організації за демокра�
тію та економічний розвиток –
ГУАМ, у Співдружності демокра�
тичного вибору);

• активну участь України 
в миротворчій діяльності під
егідою міжнародних інституцій
з питань безпеки.

До цього переліку страте�
гічних національних цілей, на
наш погляд, варто додати:

• забезпечення гідного місця
України у глобальному поділі
праці, безпечне й ефективне
входження української економі�
ки у світову економічну систему;

• перегляд цілей, формату та
механізмів діяльності СНД;

• розвиток українсько�росій�
ського співробітництва;

• розширення активної вза�
ємодії з країнами – членами ЄС,
зі США та країнами – регіональ�
ними лідерами.

Наведена узагальнена модель
національних інтересів та цілей
великою мірою збігається з офі�
ційною моделлю, визначеною 
в Законі України «Про основи
національної безпеки України»
[11], Стратегії національної
безпеки України [12], Воєнній
доктрині Україні [13] та інших
законодавчих документах, але є
більш системною та науково
обґрунтованою.

Такий розподіл національних
цінностей, інтересів і цілей на
групи за критерієм важливості,
а також формування конкрет�
ного складу груп є умовним та
суб'єктивним і залежить від
цілей дослідження, досвіду до�
слідника, повноти та досто�
вірності даних. Тому існує де�
кілька різних підходів до побу�
дови цих систем, на підставі
яких розроблено їх конкретні
моделі. Проблема полягає, по�
перше, у виборі раціональної
моделі з множини розроблених,
її корегуванні або формуванні
нової, яка б відповідала потре�

бам суспільства й держави на
прогнозованому етапі їх роз�
витку, а по�друге, у офіційному її
визначенні в стратегічних доку�
ментах відповідного рівня.

Аналіз стану захищеності
національних інтересів в Украї�
ні та тенденцій розвитку проце�
сів у сфері безпеки показує, що
більшість загроз мають внут�
рішнє походження, серед яких
найнебезпечнішими є внутріш�
ньополітична нестабільність,
корупція, тіньова економіка,
організована злочинність, де�
формації економічного, соці�
ального й демографічного роз�
витку. Проте останнім часом
зростає вплив зовнішніх фак�
торів на рівень захищеності на�
ціональних інтересів в Україні,
що обумовлено появою нових
або зміною характеру прояву
існуючих загроз. Крім того,
унаслідок глобалізації посилю�
ються взаємозв'язки між внут�
рішніми та зовнішніми чинни�
ками. У комплексі це зумовлює
актуальність проблеми вибору
Україною стратегічного зовніш�
ньополітичного курсу та від�
повідної геополітичної моделі її
розвитку.

Теоретично можливі дві про�
тилежні геополітичні моделі
формування зовнішньополітич�
ної складової державної полі�

тики захисту національних ін�
тересів.

Згідно з першим підходом
державна політика формується
та реалізується виходячи з влас�
них можливостей і сил країни
(ізоляційна модель). Це означає
створення національної висо�
коефективної системи безпеки
та оборони, за якої її органи
здатні самостійно вирішувати
практично всі поставлені зав�
дання. Така модель під силу
тільки супердержаві, та й то 
з відповідними обмеженнями.

Інша геополітична модель
державної політики базується
на максимальному викорис�
танні можливостей міжнарод�
ного співробітництва, діяль�
ності світових організацій в на�
прямі захисту національних
інтересів.

Між цими полярними варіан�
тами геополітичних моделей
міститься гама альтернатив,
кожній з яких відповідає конк�
ретна стратегія зовнішньополі�
тичного курсу, серед них і тако�
му, що базується на концепції
нейтральності або багатовек�
торності (балансі між різними
стратегічними партнерами).
Зважаючи на це, визначення
зовнішньополітичного курсу,
що найбільш повно відповідав
би національним інтересам Ук�
раїни, водночас гарантуючи
прийнятний рівень національ�
ної безпеки, і спирався би на
підтримку населення, – головне
завдання у формуванні держав�
ної політики захисту націо�
нальних інтересів.

Сьогоднішній стан державної
політики захисту національних
інтересів характеризується як
такий, що в цілому відповідає
засадам зовнішньої та внутріш�
ньої політики України. Актуаль�
ною для суспільства й держави
залишається проблема обґрунту�
вання вибору раціональної для
України геополітичної моделі.

Для умов України вченими та
фахівцями розглядається мно�
жина, як правило, з чотирьох
основних геополітичних моде�

Партнерські
відносини 

України з Росією
зумовлюють 
стабільність 

на всьому 
європейському

просторі,
у їх взаємовигідному

розвиткові 
зацікавлені всі 

європейські країни,
Євросоюз 

і НАТО
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лей зовнішньої політики. Зокре�
ма В. П. Горбуліним [7] вивчені
моделі:

1) нейтральності й позаблоко�
вості України (за даними соціо�
логічних досліджень, цю модель
більше за інші підтримує насе�
лення всіх регіонів країни, 
і саме вона визначена статтею 9
Декларації про державний суве�
ренітет України, де наголошу�
ється на прагненні стати в май�
бутньому постійно нейтральною
державою, яка не бере участі 
у військових блоках і дотриму�
ється трьох неядерних принци�
пів: не приймати, не виробляти 
і не набувати ядерної зброї;

2) приєднання України до
Організації Договору про ко�
лективну безпеку (ОДКБ), Таш�
кентського договору за частко�
вого збереження взаємодії 
з європейськими структурами
безпеки та НАТО;

3) членства України в ЄС без
включення її до НАТО;

4) воєнно�політичного союзу
з НАТО з адаптацією націо�
нального сектору безпеки до
європейських та євроатлантич�
них структур безпеки й подаль�
шою ефективною взаємодією 
в єдиній системі безпекового
середовища ЄС і НАТО.

Множина варіантів, досліджу�
вана В. Ю. Богдановичем [5],
включає геополітичні моделі:

1) позаблоковості або нейт�
ральності (активного нейтралі�
тету);

2) інтеграції з Росією у форма�
ті Єдиного економічного про�
стору (ЄЕП) та ОДКБ;

3) повномасштабної інтегра�
ції з НАТО;

4) багатовекторної (флюгер�
ної, коливальної) політики.

Різні можливі наслідки для
України в середньостроковій 
і довгостроковій перспективі 
М. М. Коржнев, Ю. Р. Шеляг�
Сосонко та Є. О. Яковлєв [8]
проаналізували для таких мо�
делей:

1) позаблоковості або нейт�
ральності (активного нейт�
ралітету);

2) інтеграції з Росією у фор�
маті ЄЕП та ОДКБ;

3) повномасштабної інтегра�
ції з ЄС.

Як бачимо, перші дві моделі
кожної з трьох множин геополі�
тичних моделей ідентичні, мо�
дель повномасштабної інтегра�
ції з ЄС у двох випадках (в пер�
шій та третій множині) не
передбачає включення України
до НАТО.

Розглянемо сильні та слабкі
сторони кожної з моделей, узяв�
ши за основу першу множину.

Неконструктивність геополі/
тичної моделі нейтралітету
та позаблоковості для України,
за оцінками В. П. Горбуліна, обу�
мовлена, насамперед відсут�
ністю надійних міжнародних
гарантій її безпеці внаслідок
особливостей її геополітичного
становища – як країни, що зна�
ходиться між двома потужними
воєнно�політичними блоками:
НАТО та ОДКБ. Ненадійність та
можливість порушення чинних
міжнародних гарантій, наданих
Україні за її добровільну відмову
від ядерної зброї, з боку країн�
гарантів продемонстровано, на�
приклад, подіями навколо Тузли,
розміщенням елементів систе�
ми ПРО в Чехії та Польщі й від�
повідною реакцією Росії на ці
заходи, зокрема такою, як при�
зупинення Договору про зви�
чайні збройні сили в Європі.
Наступним аргументом є те, що
оборонно�промисловий комп�

лекс (ОПК) України спромож�
ний забезпечити потреби Воєн�
ної організації держави не біль�
ше ніж на 5 %, причому лише
озброєнням і військовою техні�
кою в основному 2–3�го поко�
лінь (хоча тут слід узяти до
уваги, що за всі часи незалеж�
ності України замовлення з боку
Міноборони не перевищувало
3,5 % від можливостей ОПК).

Беручи до уваги вплив глоба�
лізації на безпеку, О. С. Власюк
обґрунтовує неможливість для
України застосування моделі
ізоляції: «У сучасних умовах
протидіяти глобальним загро�
зам можна лише глобальними
засобами, можливості для них
створює та сама система міжна�
родних відносин. Головними
формами такої протидії є роз�
робка глобальних та регіональ�
них моделей безпеки з колектив�
ними засобами попередження
загроз та їх подолання. Унаслідок
поширення процесів світової
глобалізації знижуються можли�
вості незалежних суверенних
держав визначати темпи та
напрями політичних змін все�
редині країн… посилюється тен�
денція щодо утворення систем
колективної безпеки на регіо�
нальному та глобальному рів�
нях» [6, с. 19].

Основною проблемою при
цьому вважається вибір серед
існуючих систем колективної
безпеки найбільш ефектив�
ної для України, що базується не
на корпоративному (припускає
підпорядкування інтересів дер�
жав�учасниць інтересам голов�
них гравців системи, як наприк�
лад, це має місце для ОДКБ та
Шанхайської організації спів�
робітництва), а на кооперацій�
ному принципі організації,
оскільки це зменшує до мінімуму
можливість вертикальної інте�
грації, а в довгостроковій перс�
пективі максимально сприяє
збереженню статусу України як
суверенної незалежної держави.

Із загальної теорії систем
відомо, що найменш стійкими 
й найбільш уразливими є пере�

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

Модель приєднання
України до НАТО 
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дискусійною 
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хідні трансформаційні системи.
Прикладом саме такої нестійкої,
непродуктивної геополітичної
моделі була багатовекторна зов�
нішня політика України, побу�
дована на балансуванні між
різними стратегічними суб'єк�
тами. Україна перебувала в ре�
жимі постійних коливань щодо
надання пріоритетів своєї зов�
нішньої політики різним стра�
тегічним партнерам, часто змі�
нюючи свій курс, і тому була
вкрай уразлива щодо зовнішніх
загроз.

На відміну від В. П. Горбуліна
та О. С. Власюка такі вчені, як 
М. М. Коржнев, Ю. Р. Шеляг�Со�
сонко, Є. О. Яковлєв [8], В. Ю. Бог�
данович [5], уважають, що на
даному часовому інтервалі саме
модель нейтральності та поза�
блоковості України є оптималь�
ною для держави й суспільства.
Основними аргументами на ко�
ристь саме цієї моделі порів�
няно з іншими вважаються такі:

• сприяння збереженню суве�
ренітету й незалежності Украї�
ни в найбільшій мірі;

• зменшення напруги по лінії
ЄС – США – Росія відносно Ук�
раїни й можливість дійти кон�
сенсусу між цими країнами;

• відповідність бажанням ук�
раїнців досягти європейського
способу життя;

• сприяння політичній стабі�
лізації в державі.

За моделі приєднання України
до ОДКБ (як і до ЄЕП), на думку
В. П. Горбуліна, існує певна за�
гроза для незалежності України
внаслідок суттєвих трансфор�
мацій «…україно�російських від�
носин у середньостроковій пер�
спективі, що являтимуть собою
складний конгломерат прагма�
тичного партнерства, конку�
ренції з низки напрямів, можли�
во і конфліктності» [7, c. 8 ].
Безперспективність моделі при�
єднання до ОДБК доводять 
й інші фахівці [8] на основі
аналізу варіантів розвитку Укра�
їни: «орієнтація на Росію», «орі�
єнтація на ЄС» та «орієнтація на
незалежний, самостійний роз�

виток України». На їхній погляд,
варіант «орієнтація на Росію»
навіть за деякими екологічними
та економічними критеріями
означає збереження низького
рівня життя для значної части�
ни населення воднораз зі зрос�
танням соціально�економіч�
ного розшарування суспільства,
істотне відставання в техноло�
гічній сфері й погіршення якос�
ті довкілля, надмірний рівень
використання природних ре�
сурсів.

У той же час пріоритетним
напрямом державної політики
захисту національних інтересів
є розвиток співробітництва
України з Росією як з одним з її
стратегічних партнерів. Ця
складова державної політики
повинна будуватися на основі
принципів прагматизму та
відкритості, взаємовигідної
кооперації та співпраці, а також
сприяти розвиткові в кожній із
країн громадянського суспіль�
ства, інтеграції у світовий еко�
номічний, політичний, безпеко�
вий, інформаційний, науково�
технічний і гуманітарний про�
стір, підвищенню добробуту
громадян, ринковим трансфор�
маціям економік.

На користь такого співробіт�
ництва промовляють декілька
чинників [14].

1. Партнерські відносини Ук�
раїни з Росією зумовлюють ста�
більність на всьому європей�
ському просторі. У їх взаємо�
вигідному розвиткові зацікав�
лені всі європейські країни,
Євросоюз і НАТО.

2. Росія – велика континен�
тальна країна, яка володіє стра�
тегічними вуглеводними ресур�
сами й нині фактично моно�

полізувала шляхи їх постачання
в Україну.

3. Українсько�російське еко�
номічне співробітництво є од�
нією з найвагоміших складових
зовнішньоекономічної стратегії
України, оскільки Російська
Федерація посідає друге (після
ЄС) місце в зовнішньоторго�
вельному обороті нашої дер�
жави.

4. Стосунки України з Росією
належить до визначальних еле�
ментів міжнародних відносин
на європейському континенті:
їх характер значною мірою
впливає на геополітичну конфі�
гурацію та баланс сил між євро�
пейським і євразійським цент�
рами тяжіння.

Більшість політиків уважають
неприпустимим протиставлення
європейського та євроатлантич�
ного курсу України розвиткові
відносин з Російською Федера�
цією, налагодженню з нею про�
зорого, взаємовигідного й до�
бросусідського співробітництва.

Слід зауважити, що, незважа�
ючи на широке розмаїття суд�
жень політиків і науковців сто�
совно моделі нейтралітету та
позаблоковості України, їхні
точки зору повністю збігаються
щодо недоцільності застосуван�
ня моделі приєднання України
до ОДКБ.

Однак, виходячи з того, що
сьогодні жодна країна у світі не
спроможна самотужки вирішу�
вати глобальні проблеми та
протистояти глобальним загро�
зам, захищати свої національні
цінності й інтереси без ураху�
вання загальносвітових полі�
тичних, економічних, екологіч�
них, інформаційних, науково�
технічних тенденцій, а також
беручи до уваги особливості
України й кожної з перелічених
вище геополітичних моделей,
законодавчо визначено пріори�
тетним її шлях на інтеграцію 
в європейський та євроатлан�
тичний простори безпеки і збе�
реження при цьому добро�
сусідських стосунків з усіма дер�
жавами, насамперед з Росією.

Доцільно 
скорегувати схему

Україна – НАТО – ЄС 
і представити її як

Україна – ЄС – НАТО
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Так, у статті 6 Закону України
«Про основи національної без�
пеки України» серед найголов�
ніших державних інтересів про�
голошується інтеграція України
в європейський політичний,
економічний, правовий простір
і в євроатлантичний безпеко�
вий простір; розвиток рів�
ноправних взаємовигідних від�
носин з іншими державами
світу в інтересах України [11].

Така геополітична модель
України вимагає нових підходів
до забезпечення національних
інтересів не тільки й не стільки 
у військовій сфері, як в інших,
насамперед у політичній, еко�
номічній, дипломатичній, ін�
формаційній. При цьому, якщо
більшість політиків та населен�
ня підтримують входження Ук�
раїни до Євросоюзу (48 % насе�
лення підтримує і 20 % не визна�
чилося), то зовсім інша ситуація
склалася щодо вступу України
до НАТО – з такою перспек�
тивою погоджується менше ніж
20 % населення, а серед полі�
тичної еліти немає згоди й не
досягнуто консенсусу.

Модель членства України 
в ЄС без включення її до НАТО
вважається деякими фахівцями
також неконструктивною, ос�
кільки ЄС – організаційна
структура, побудована насам�
перед на спільності еконо�
мічних інтересів, і вимагає від її
членів створення достатнього
рівня безпеки й стабільності, де�
мократизації суспільства й дер�
жави, розвинутої економіки 
й усталеного її розвитку [7]. 

Для більшості країн ЄС необ�
хідний рівень безпеки досяга�
ється членством у НАТО. Такій
оцінці сприяє досвід країн
останньої хвилі вступу до НАТО
та ЄС, для яких оптимальним
шляхом вступу до ЄС була по�
слідовність за схемою: країна –
НАТО – ЄС. 

Проте в будь�якому правилі
завжди існують виключення.
Наприклад, Туреччина, будучи
членом НАТО понад 30 років, не
може стати членом ЄС, а такі

нейтральні члени ЄС, як Швеція,
Фінляндія, Ірландія та Австрія,
ще дискутують питання вступу
до НАТО.

Дотримуючись інших пози�
цій, В. Ю. Богданович, а також 
М. М Коржнев, Ю. Р. Шеляг�Со�
сонко, Є. О. Яковлєв [5, 8] засте�
рігають, що для України шлях 
у напрямі європейської інтег�
рації буде проходити досить
складно й займе тривалий час
через внутрішню неготовність 
і невідповідність України крите�
ріям вступу до ЄС, з одного боку,
і на відкрите небажання деяких
країн ЄС бачити сьогодні нашу
країну в цій організації, з іншо�
го. У той же час О. С. Власюк [6]
відстоює думку, що створення
загальноєвропейської системи
колективної безпеки в рамках
Європейської політики безпеки
та оборони є перспективною
формою колективної протидії
сучасним глобальним загрозам.

Вступ України до ЄС є страте�
гічною ціллю зовнішньої полі�
тики. Її досягнення залежить як
від результативності україн�
ських зусиль у сфері впрова�
дження європейських політич�
них, економічних і соціальних
стандартів, так і від готовності
ЄС до прийняття такого рішен�
ня, що можливо на якісно ново�
му рівні інтеграції всередині
самого ЄС. При цьому «ключем
до дверей Євросоюзу все
більшою мірою стає “європей�
ськість” політичної, економіч�
ної, соціальної та гуманітарної
системи країни в її ціннісному,
цивілізаційному розумінні… га�
рантування безпеки енерго�
постачання» [14, с. 224]. Євро�
пейський Союз зацікавлений
мати поряд прогнозовану друж�
ню державу зі стабільною еко�

номічною, політичною та еко�
логічною ситуацією, яка не
створює будь�яких викликів,
небезпек і загроз для його країн.

«Дорожня карта» України на
шляху вступу до ЄС включає
таку послідовність кроків:
1) вступ до СОТ, 2) створення
зони вільної торгівлі, 3) під�
готовка укладання поглибленої
угоди з ЄС, 4) створення мит�
ного союзу, 5) набуття асоційо�
ваного, а згодом і повноправ�
ного членства в ЄС. За останній
час Україною здобуто суттєві
позитивні результати на цьому
шляху, як от:

• створення умов для приєд�
нання України до СОТ, а саме –
підписання необхідних доку�
ментів з усіма зацікавленими
країнами;

• підписання угоди щодо
спрощеного візового режиму
між Україною та ЄС, якою пе�
редбачено надання практичної
технічної й фінансової допо�
моги для реалізації заходів цієї
угоди;

• визнання Євросоюзом рин�
кового статусу української еко�
номіки;

• активна співпраця України з
ЄС у врегулюванні Придніст�
ровського конфлікту;

• допомога ЄС у знищенні
застарілих та надлишкових оз�
броєнь і боєприпасів, зокрема 
й у подоланні Новобогданівської
техногенної катастрофи;

• успішне виконання Плану
дій Україна – ЄС.

Проте при формуванні зов�
нішньої політики України сто�
совно її інтеграції до ЄС необ�
хідно враховувати, з одного
боку, складнощі, що виникли 
в самій цій міжнародній органі�
зації, насамперед неухвалення
Конституції ЄС, прийняття
рішення про припинення роз�
ширення ЄС на невизначений
термін, а з іншого боку, тенден�
цію провідних західних країн
розміщувати екологічно небез�
печні виробництва в інших кра�
їнах з дешевою робочою силою,
необхідність передбачення
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комплексу заходів із захисту
вітчизняного виробника, проб�
лему відтоку кадрів з України,
імовірність перетворення Укра�
їни в індустріальну окраїну
Центральної Європи та ін.

У той же час, ураховуючи
внутрішньополітичну ситуацію
в Україні (насамперед позитив�
не ставлення більшої частки її
населення й еліти до вступу
України в ЄС) та відсутність
явно негативного ставлення до
цієї моделі з боку стратегічного
партнера – Росії, а також суттєву
конвергенцію моделей Україна –
НАТО та Україна – ЄС, на нашу
думку, доцільно застосувати
іншій підхід, змінивши пріори�
тетність і послідовність кроків
входження України в ці міжна�
родні структури, а саме: скоре�
гувати схему Україна – НАТО –
ЄС і представити її як Україна –
ЄС – НАТО. Відповідно до цього
підходу в стратегії реалізації
геополітичної моделі слід пе�
редбачати пріоритетність захо�
дів, що є загальними для про�
цесів включення України як 
в ЄС, так і в НАТО і що не ство�
рюють напруженості у відноси�
нах з Росією та іншими країна�
ми. Це передбачає чітке виді�
лення в структурі кожної з гео�
політичних моделей частин, які
збігаються або не суперечать
визначеній множині допусти�
мих моделей, та концентрацію
зусиль на виконанні завдань, що
належать саме цій загальній
частині.

Виділення загальної та специ�
фічної частин геополітичної
моделі здійснюється шляхом
попарного порівняльного ана�
лізу заходів з реалізації базової
та однієї з конкуруючих гео�
політичних моделей, за резуль�
татами якого формуються мат�
риці збіжності й розбіжностей.
Матриця збіжності є квадрат�
ною діагональною матрицею,
діагональні елементи якої зо�
бражені заходами, що є загаль�
ними (однаковими) для базової
та конкуруючої геополітичних
моделей, наприклад ідентичні

заходи Плану дій Україна – ЄС
та Плану дій Україна – НАТО
(Плану дій щодо членства Укра�
їни в НАТО). Матриця розбіж�
ностей вироджується в окремі
вектор�рядок і вектор�стовпець,
елементи яких зображені захо�
дами відповідно базової та
конкуруючої геополітичних мо�
делей, що відрізняються (є спе�
цифічними, суперечливими) 
у цих моделях. У разі послі�
довного застосування зазначе�
ної процедури попарного по�
рівняльного аналізу заходів

базової моделі з іншими конку�
руючими геополітичними мо�
делями поступово формується
матриця збіжності й відповідні
вектори розбіжностей. Загаль�
ною тенденцією при цьому 
є зменшення розміру матриці
збіжності (збільшення розміру
вектора розбіжностей) за
зростання кількості (міцності
множини допустимих моделей)
конкуруючих геополітичних
моделей, для яких формується
загальна частина.

Важливим у даному випадку 
є порядок попарного порів�
няльного аналізу конкуруючих
геополітичних моделей з базо�
вою. Цей процес має бути
упорядкованим, наприклад, за
критерієм імовірності реалі�
зації, рівня суперечності, мож�

ливих позитивних (негатив�
них) наслідків.

Такий підхід дає можливість
паралельно й відносно швидко
просуватись одночасно за де�
кількома проектами, не створю�
вати напруження у відносинах з
основними суб'єктами зовніш�
ньополітичної сфери діяльності
й не витрачати значних ресур�
сів на подолання суперечностей
щодо реалізації вибраної гео�
політичної моделі всередині
країни. Після реалізації заходів і
завдань загальної частини гео�
політичної моделі виконується
більш складний її етап, пов'яза�
ний зі специфічною частиною
моделі Україна – ЄС – НАТО,
який передбачає перш за все
наявність таких внутрішніх
чинників, як стратегічне бачен�
ня та політична воля керів�
ництва держави, узгодженість
позицій політичної еліти та
підтримка населенням цієї
моделі. Але в ході реалізації пер�
шої (загальної) частини гео�
політичної моделі потрібно
здійснювати також підготовчі
дії, необхідні для поступового
переходу до другої (специ�
фічної) частини цієї моделі,
наприклад заходи з ознайом�
лення населення та формуван�
ня його ставлення до вступу 
в Євросоюз.

Підготовчий етап допоможе
на зовнішньому рівні знизити
напругу в стосунках з Росією,
значною мірою зменшити супе�
речності та скоротити загальну
внутрішню конфронтацію щодо
вступу України в НАТО всередні
країни, що особливо загост�
рилася в ході виборчої кампанії,
здійснювати в першу чергу за�
ходи, загальні для обох моделей.
Фактично це означає удоскона�
лений варіант моделі членства
України в ЄС, що передбачає
вступ не тільки до ЄС, але й до
НАТО, але у відмінній від тради�
ційної послідовності. Стратегія
реалізації такої моделі повинна
передбачати також обов'язкову
гнучкість й адаптивність геопо�
літичної моделі до змін зовніш�
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нього та внутрішнього середо�
вища, паралельну взаємоузго�
джену роботу одночасно двох
механізмів Україна – НАТО та
Україна – ЄС (що зараз і відбува�
ється), коли позитивні резуль�
тати одного з них сприяють
реалізації іншого, можливість
своєчасної концентрації ресур�
сів на тому з них, де очікуються
кращі результати, особливо 
в середньо� й довгостроковій
перспективі.

Модель приєднання України
до НАТО з наступним вступом до
ЄС (модель воєнно�політич�
ного союзу з НАТО) є найбільш
дискусійною й найменш підтри�
муваною на сьогодні населенням
та елітою. На думку В. П. Гор�
буліна, євроатлантична інтег�
рація є суттєвим чинником
зміцнення національної без�
пеки [7]. «Вона має на меті
гарантувати незалежність Укра�
їни, її територіальну цілісність,
суспільний прогрес, своєчасне
виявлення та запобігання новим
загрозам стабільності й безпеці
в геополітичному просторі. Така
інтеграція покликана сприяти
насамперед розвитку демокра�
тичних інститутів, консолідації
громадянського суспільства, за�
хисту прав і свобод людини 
і, таким чином, відповідає жит�
тєво важливим інтересам укра�
їнського народу» [7, с. 5]. Такої ж
думки дотримуються О. С. Вла�
сюк та Б. О. Парахонський, які
вважають НАТО найефектив�
нішою формою колективного
співробітництва в галузі без�
пеки та протидії сучасним гло�
бальним загрозам [6, 9].

Основними аргументами на
користь приєднання України до
НАТО при цьому, як правило,
висуваються такі [6, 7, 9]:

• можливість впливати на
прийняття рішень з питань єв�
ропейської та євроатлантичної
безпеки, користуватися меха�
нізмом колективної оборони
альянсу;

• отримання надійних гаран�
тій воєнної безпеки відповідно
до Вашингтонського договору;

• обмеження впливу екстре�
містських політичних сил на�
ціоналістичного спрямування 
в окремих сусідніх країнах
щодо вирішення етнічних про�
блем за рахунок України;

• зменшення витрат на обо�
рону;

• залучення технічної допо�
моги НАТО та обладнання укра�
їнських прикордонних струк�
тур відповідно до стандартів
альянсу, що сприятиме підви�
щенню ефективності боротьби
з наркотрафіком, нелегальною
міграцією й торгівлею зброєю;

• посилення позицій щодо
вступу до ЄС;

• дістання доступу до високих
технологій, у тому числі обо�
ронних, і сучасних освітніх й ін�
формаційних технологій;

• приведення Воєнної органі�
зації держави у відповідність до
стандартів НАТО, прискорення
реформування Збройних Сил
України, підвищення ефектив�
ності ОПК і вихід на ринки
зброї та озброєнь;

• відкриття широких можли�
востей перед Україною щодо
військової освіти, створення си�
стеми управління оборонними
ресурсами, розроблення обо�
ронних програм, бюджетного
планування й фінансування,
ліквідації надлишкових і заста�
рілих боєприпасів;

• прискорення імплементації
ефективного демократичного
контролю над сферою безпеки
й цивільно�військових відно�
син;

• сприяння поглибленню по�
зитивних структурних транс�
формацій в українському сус�
пільстві – зміцненню демокра�
тії, утвердженню верховенства
права, захисту прав людини 
й консолідації суспільства;

• зниження рівня загроз для
України в соціальній і гумані�
тарній сферах;

• розгортання додаткових мо�
жливостей участі в регіональних
організаціях і проектах.

Однак відомо, що будь яка
модель і стратегічне рішення

мають позитивну й негативну
сторони. На негативні наслідки
саме такої геополітичної моделі
звертають увагу інші дослід�
ники [5, 9], які вважають, що
найбільш небезпечними дест�
руктивними наслідками для
України будуть:

• ускладнення відносин з Ро�
сією, яка повну інтеграцію Укра�
їни в НАТО розглядає як виклик
її домінуванню в країнах СНД 
і порушення геополітичного ба�
лансу між Росією та Заходом;

• посилення небезпеки вико�
ристання Росією економічних
важелів, що може відчутно поз�
начитися на стані національної
економіки;

• загострення невирішених те�
риторіальних питань з Росією;

• деградація вітчизняного
ОПК;

• втягування України у внут�
рішні протиріччя в НАТО;

• використання українських
військовослужбовців у гарячих
точках в інтересах НАТО;

• зростання активності дея�
ких ісламських організацій 
в Україні;

• збільшення небезпеки про�
ведення терористичних опера�
цій в Україні;

• витрачання великих фінан�
сових коштів на перехід до
стандартів НАТО (тільки на
реформування Збройних Сил
України – 9 млрд грн і на заку�
півлю озброєння та військової
техніки – 10–12 млрд дол США
протягом 5–6 років);

• збільшення напруження між
населенням західних та східних
областей.

З квітня 2005 року відносини
України з НАТО як один з пріо�
ритетних напрямів забезпечен�
ня захисту національних інте�
ресів у воєнній сфері перебу�
вають у стадії здійснення інтен�
сифікованого діалогу з метою
підготовки до наступного кро�
ку: підписання Плану дій щодо
членства в НАТО (ПДЧ). За
оцінками більшості фахівців та
експертів, Україна вже сьогодні
«об'єктивно за сукупністю кри�
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теріїв готова до виконання
ПДЧ» [7, с. 6]. Заважає це зроби�
ти в основному тільки внутріш�
ня політична ситуація.

Підсумовуючи результати
аналізу варіантів геополітичних
моделей, слід зазначити, що
кожна з них включає як загальну
для всіх, так і специфічну части�
ни. Загальна частина будь�якої
моделі передбачає виконання
відповідних вимог до розвитку
демократизації суспільства та
держави, певного життєвого
рівня населення, зменшення
рівня корупції, спільну боротьбу
з глобальними й регіональними
загрозами тощо. Специфічна
частина моделей пов'язана 
з особливостями механізмів
входження та функціонування 
в рамках конкретної міжнарод�
ної організації, із системою кри�
теріїв на відповідність цим
організаціям, переліком загроз 
і методами боротьби з ними,
ступенем втрати суверенітету та
обсягами ресурсів, необхідних
для реалізації тієї чи іншої мо�
делі, та ін.

Методологія формалізації
державної політики захисту
національних інтересів після їх
визначення передбачає скла�
дання переліку як деструк�
тивних чинників (виклики, не�
безпеки, загрози, ризики) цих
інтересів, так і таких, що, нав�
паки, сприяють їх реалізації.

Серед зовнішніх загроз наці�
ональним інтересам України 
у воєнній сфері залишаються
виникнення «заморожених»
конфліктів, зокрема безпосе�
редньо вздовж кордонів нашої
держави. У президентських ука�
зах [12, 13] визначено цей вид
загроз і підкреслено особливо
небезпечний характер конфлік�
тів у Придністров'ї та на Кавказі.

Небезпечною є ситуація в Іра�
ку й навколо Ірану, яка відоб�
ражає, з одного боку, активі�
зацію боротьби у світі за при�
родні ресурси, насамперед за
контроль над джерелами енер�
гоносіїв і шляхами їх доставки, 
а з іншого боку, збереження тен�

денції до розповсюдження
зброї масового знищення.

Складність процесів транс�
формації в Україні, у тому числі
системи національної безпеки,
поляризація соціальної струк�
тури, низькій рівень довіри
громадян до політичних інсти�
тутів, відсутність консенсусу 
й політичної культури серед
національної еліти стимулюють
збереження більш високої ймо�
вірності виникнення конфліктів
і криз порівняно з державами,
де політичні й соціально�еконо�
мічні системи стабільні.

Визначення переліку загроз
національним інтересам, їх кла�
сифікація, ранжування, установ�
лення взаємозв'язків і форму�
вання цілісної динамічної
ієрархічної системи загроз на�
ціональним інтересам станов�
лять один з найважливіших
етапів процесу формалізації
адміністративно�політичних
рішень у сфері національної
безпеки. Слід зазначити, що
частина науковців і практиків
відносять цей етап до процесу
формування відповідної дер�
жавної політики [10], інші
фахівці включають його до
складу державного управління,
як обов'язкову складову процесу
стратегічного планування [15].
Автор дотримується підходу,
відповідно до якого сфор�
мована система загроз націо�
нальним інтересам є вихідною
інформацією для державного
управління, насамперед для
стратегічного планування.

В Україні перелік загроз наці�
ональним інтересам визначено
в декількох документах. Однак
їх порядок і формулювання
суттєво відрізняються, частка
подій, явищ, означених як
загрози, до них не належать.
Окрім того, невизначена типо�

логія загроз, не встановлено
взаємозв'язок між викликами,
ризиками, небезпеками та за�
грозами, відсутні критерії фор�
мування та ранжування загроз,
що свідчить про безсистемність
і відсутність необхідного науко�
вого обґрунтування загроз наці�
ональним інтересам [16]. З огля�
ду на ієрархію чинних докумен�
тів пріоритетним є перелік заг�
роз національним інтересам,
наведений у Законі України
«Про основи національної без�
пеки України» [11].

Фахівці відмічають зростання
інформаційного протиборст/
ва, що ведеться як у мирний, так
і воєнний час і часто буває
непомітним [5]. Приділяється
увага й «кадровій експансії»,
зміст якої полягає в масштаб�
ному проникненні представ�
ників конфронтуючої сторони
у владні структури країн, ство�
ренні корпоративного співто�
вариства, яке впливає на прий�
няття й реалізацію стратегічно
важливих рішень, на вибір ан�
тинаціональної моделі геополі�
тичного поводження країни.

Серед загроз національній
безпеці, що явно не класифі�
ковані Законом України «Про
основи національної безпеки
України» [11] в окремі сфери
національної безпеки й не увій�
шли до переліку загроз, пропо�
нуються такі [1]:

у релігійній сфері – загострен�
ня релігійних і міжконфесійних
протиріч (зіткнення віруючих,
руйнування храмів, релігійних
святинь тощо), неконтрольова�
ний інформаційний вплив
церков, релігійних конфесій на
населення держави;

у територіальній сфері –
наявність територіальних роз�
біжностей між державами; вису�
вання територіальних претензій
на державному рівні; зазіхання
на територіальну цілісність дер�
жави; мусування в засобах масо�
вої інформації питань тери�
торіальних протиріч; відторг�
нення територій з використан�
ням силових методів;

Вступ України 
до ЄС є стратегічною

ціллю зовнішньої
політики
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у етнічній сфері – загост�
рення міжетнічних протиріч;
активізація націоналістичних
рухів усередині держави; спро�
би зіткнення між представ�
никами різних етнічних груп;
підтримка або дискримінація
окремих етнічних груп; нама�
гання внести розкол між етніч�
ними групами в державі.

Можливі й інші підходи до
декомпозиції сфери національ�
ної безпеки з виокремленням
складових, визначенням для
кожної з них переліку загроз, їх
ранжуванням, а в цілому – до
формування системи загроз
національній безпеці.

Основною тенденцією зміни
геополітичної ситуації у світі є
зростання транснаціональних
загроз. Традиційні військові
засоби стають усе менш придат�
ними для протидії таким загро�
зам. Значно більшої ваги набува�
ють дипломатичні, політичні,
економічні, інформаційні, пра�
воохоронні важелі, а також вій�
ськові засоби в новій якості –
компактні, мобільні, високоефек�
тивні, підготовлені для вирішен�
ня широкого спектра завдань на
всіх етапах розвитку конфліктів.

Висновки. У результаті до�
слідження стану державної
політики захисту національних
інтересів, ступеня її формалі�
зації, підходів до класифікації та
ранжування систем національ�
них цінностей, інтересів і цілей,
формування переліку загроз
національним інтересам, об�
ґрунтування геополітичних мо�
делей розвитку України їх уза�
гальнено і запропоновано конк/
ретні варіанти відповідних
систем, переліку загроз та гео/
політичної моделі, спрямова�
них на підвищення ефектив�
ності формування й реалізації
цієї державної політики.

Доведено неможливість само�
тужки відстоювати національні
інтереси в умовах зростаючої
глобалізації, нестабільності та
невизначеності, посилення ролі
силової політики в міжнарод�
них відносинах.

За даними аналізу розвитку
загальносвітових процесів й ос�
новних геополітичних моделей
України обґрунтовано вибір
базової для умов України моделі
її максимальної інтеграції до ЄС
з наступним включенням до
НАТО. У цій моделі вперше на
відміну від традиційного під�
ходу (Україна – НАТО – ЄС)
запропоновано нову послідов�
ність набуття Україною членст�
ва в цих міжнародних організа�
ціях за схемою Україна – ЄС –
НАТО, а також підхід, згідно 
з яким у структурі кожної з до�
пустимих геополітичних моде�
лей виділяються частини, що
збігаються або не суперечать
визначеній множині допустимих
моделей, та специфічна, відмінна
від інших моделей частина 
з пріоритетним виконанням
саме загальної частини.

У подальшому передбача�
ється дослідити методологічні
засади формалізації стратегіч�
ного планування та управління,
а також класифікації загроз
національним інтересам.
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О
цінка особистісних
якостей, пов'язана з до�
бором керівників, є од�

ним з найскладніших аспектів
управлінської діяльності. Ні для
кого не секрет, що на конкрет�
ній управлінській посаді успіш�
ність службовця забезпечується
його індивідуальними й соціаль�
но�психологічними особливо�
стями. 

У сучасному світі важливим
показником для прийому пра�
цівника на керівну посаду доне�
давна широко використову�
вався інтелектуальний коефі�
цієнт, так званий IQ (для оцінки
показника розвитку розумових
якостей людини). Багато хто
вважає, що правильні логічні

вчинки відбуваються саме
завдяки інтелектові. Однак це не
зовсім так. Останнім часом IQ
втрачає свої позиції. Йому на
зміну приходить ЕQ – емоцій�
ний коефіцієнт. За останнє
десятиліття емоційний інтелект
привернув до себе неабияку
увагу наукового психологічного
співтовариства.

Саме цей показник пояснює
причину, чому, маючи однакову
освіту, одні животіють на незна�
чних посадах, а інші весело 
й упевнено просуваються по
службі. Чому є цілковиті бездарі,
які заробляють божевільні гро�
ші, й розумники, які кінці 
з кінцями звести не можуть?
Психолог Гарвардського універ�
ситету Даніель Гоулмен у своїй
книзі «Емоційний інтелект»
(1998), яка стала надзвичайно
популярною у США, стверджує,
що саме емоції відповідальні за
прийняття рішень.

Роботи Гоулмена були прори�
вом у вивченні ефективності
використання людських ресур�
сів. Він упевнений, що велика
революція XXI століття полягає
в реванші почуття над інте�
лектом. 

Чому потрібно оцінювати
ЕQ? Емоційна стійкість особис�
тості має велике значення як 
у цілому для ефективного вико�
ристання нею власних ресурсів
(у навчанні та трудовій діяль�
ності), так і для прийняття
оптимальних, виважених рішень.
Саме ця вимога вкрай важлива
для керівників. Чому? Досить
дорого коштують державі
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помилки посадовців, особливо
вищих ешелонів влади, які вони
роблять у збудженому емоцій�
ному стані. Такі фахівці повинні
мати досить високий ЕQ. Але 
ж що ми маємо на практиці?

Для відповіді на це запитання
можна скористатися матеріа�
лами психологічного вивчення
офіцерів�кандидатів, які пре�
тендують на керівні посади.
Такий експеримент проводився
в Міністерстві оборони України
групою науковців, серед яких
був і автор статті. За результа�
тами вивчення розроблено
психологічну характеристику
на кожного кандидата, яка пода�
ється на розгляд атестаційної
комісії Міністерства оборони.

Результати цієї роботи свід�
чать про певні негативні якості,
що ускладнюють службову діяль�
ність кандидатів, а саме:

• підвищений рівень тривож�
ності;

• невпевненість у своїх силах;
• знижені лідерські якості.
Саме через ці причини 69 %

офіцерів�кандидатів на керівні
посади отримали рекомендації
стосовно розвитку навичок уп�
равління емоційним станом та
підвищення стресостійкості. 

Звичайно, можна припусти�
ти, що подібна ситуація має
місце й серед цивільних керів�
ників. 

Отримані результати дають
підставу зробити висновок
щодо необхідності організації
спеціальної підготовки для
фахівців�управлінців з метою
формування у них навичок
управління своїм психічним
станом, позитивним мислен�
ням. Адже в нових економічних
умовах, коли успіх в управлін�
ській діяльності залежить від
оперативності, самостійності 
й творчого потенціалу керівни�
ка, ця проблема набуває особли�
вої актуальності з двох причин:
по�перше, зростають вимоги до
керівників усіх посадових рів�
нів, і по�друге, підвищується
інтерес до теорії  та психології
управління.

Механізм впливу емоцій
на прийняття рішень. Показ�
ник потенціальних можли�
востей людини ЕQ можна
визначити як здатність чути
власні почуття, контролювати
сплески емоцій, уміння прий�
няти правильне рішення й зали�
шитися в спокої, оптимістично
та адекватно оцінювати складну
ситуацію. Людина приймає рі�
шення, виходячи зі своїх від�
чуттів, вона керується емоціями,
навіть коли переконана у зво�
ротному. Цю залежність досить
переконливо, на наш погляд,
пояснює відомий психотерапевт
з міста Санкт�Петербурга Анд�
рій Курпатов. Розглянемо його
аргументацію.

Як відомо, мозок людини скла�
дається з двох півкуль. У процесі
досліджень їхньої взаємодії
з'ясувалося, що права півкуля
мозку людини відповідальна за
сприйняття інформації та її
емоційне забарвлення, а ліва пів�
куля – за логічний аналіз і прий�
няття рішень. Отже, права півкуля
сприймає й переживає (причому
вона включається в роботу
першою), а ліва – міркує й діє. 

Тому в кожному з нас ніби
живуть дві людини. Одна (права
півкуля мозку) – вразлива, емо�
ційна, але зовсім безрозсудна.
Друга (ліва півкуля), навпроти,
дійсний логік, формаліст. І роз�
мовляють вони різними мовами.
Формально «мова» у них одна�
кова: і права і ліва півкулі мозку
розуміють слова, людську мову.
Проте якщо ліва півкуля ко�
ристується у своїй практиці
тільки словами, то права – «ду�
має почуттями», слова виступа�
ють тут у ролі збудників почуттів,
і не більше того. Ось і виходить,
що вони начебто й розуміють
одна одну, але справжньої одно�
думності між ними немає! Усе це
виглядає так, немов би за обго�
ворення того самого питання
взялися, з одного боку, «мате�
матик» (ліва півкуля мозку), 
а з іншого боку, «художник»
(права півкуля мозку). При
цьому «художник», оскільки він

відповідальний за сприйняття 
й одержує інформацію першим,
задає тон усьому обговоренню.
«Математик» підключається до
обговорення другим, а тому він
уже не може змінити характеру
дискусії, він тільки «підливає олії
у вогонь»: сказали обвинувачу�
вати – обвинувачує, сказали ви�
хваляти – вихваляє.

Якщо «художник» оцінив
сприйняте їм позитивно, то «ма�
тематик» не заперечить цю
оцінку, а тільки підсилить пози�
тив. Якщо ж «художник» оцінив
сприйняте їм негативно, то
«математик» підсилить негатив.
Тобто ліва півкуля, хоч вона 
й відповідає за нашу «розум�
ність», фактично змушена слі�
дувати напрямом, прокладеним
почуттями. Але давайте заду�
маємося: наскільки правильним
буде наше сприйняття тієї або
іншої події, якщо воно ґрунту�
ється не на аналізі факту, а на
«перших враженнях»? Тут нав�
ряд чи доводиться розрахо�
вувати на розсудливість!

З іншого боку, подія, первин�
но сприйнята нами (нашою
правою півкулею) помилково, 
у наступному аналізується на�
шою лівою півкулею не на пред�
мет того, правильне або непра�
вильне це «перше враження», 
а на предмет того, чому воно
правильне. Іншими словами, на�
ша ліва півкуля, включившись 
в дискусію з якогось питання
другою, не бере під сумнів віро�
гідність первинної оцінки
(оцінки події правою півкулею),
а лише затверджується за допо�
могою «логічних аргументів» 
у тому, що ця оцінка, якою 
б вона не була насправді, вірна. 

Який же механізм дії емо�
цій на мислення та пам'ять
людини? Відповідь на це запи�
тання досить цікаво й коректно
надає Лев Виготський на прик�
ладі психолого�кібернетичної
моделі діяльності інтелекту під
час навчання.

Коротко розглянемо її. Згідно 
з ученням Павлова, централь�
на нервова система перебуває 
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в нормально загальмованому ре�
жимі, тобто усі центри та меха�
нізми інтелекту перебувають не 
у збудженому стані. Таке гальму�
вання забезпечується системою
управління гальмуванням.

Збудження або гальмування
відповідних центрів здійсню�
ється в процесі отримання 
з навколишнього середовища
позитивних або негативних
збудників, що крізь центри емо�
цій діють на систему управління
гальмуванням і через неї пода�
ють команди на розгальмування
або гальмування потрібних
центрів та механізмів (мислен�
ня, пам'ять тощо). 

Отже, відповідно до розгля�
нутої моделі у процесі органі�
зації дій слухачів з навчальною
інформацією, безперечно, не�
обхідна неперервна емоційна
дія, оскільки саме вона створює
умови інтенсивної пізнавальної
діяльності. Із цього приводу нау�
ковець зазначив, що думка – не
остання інстанція. Сама думка
народжується не з іншої думки,
а з мотивуючої сфери нашого
пізнання, яка охоплює наші
потяги й потреби, наші спону�
кання й інтереси, емоції. За дум�
кою стоїть ефективна і вольова
тенденція. Тільки вона може
дати відповідь на останні «чому?»
в аналізі мислення. Такі поло�
ження й думки щодо ролі емоції
в процесі навчання підтвер�
джуються результатами науко�
вих досліджень і практики.

Так, дослідження щодо впливу
позитивних емоцій на розумову
діяльність студентів показало:
працездатність у них підвищу�
ється на 30–40 %. Цікавими
також є результати досліджень,
одержані на кафедрі матема�
тики Криворізького педагогіч�
ного інституту. Тут досліджува�
лося питання про стимули
відвідування лекцій. Виявилось,
що емоційність лежить в основі
практично 30 % стимулів, які
формують ставлення студентів
до лекцій.

Саме тому в сучасній дидак�
тиці існує чітке розуміння того,

що ефективне навчання можли�
ве тільки за умови, якщо зовніш�
ній вплив викладача викликає 
у слухача позитивну реакцію
(відношення, емоції), збуджує
його власну активність у роботі
над собою. Усе це ставить перед
кожним педагогом завдання –
постійно стимулювати актив�
ність слухача в організованій
діяльності й формувати до неї
позитивне відношення.

Приведена вище аргумента�
ція досить переконливо дово�
дить значення емоційного
сприйняття й, звичайно, емо�
ційного інтелекту в аналізі ін�
формації, прийняття рішення.

Як оцінити ЕQ? Гоулмен
пропонує для виміру значення
емоційного інтелекту викорис�
товувати такі характеристики
особистості (твердження), які
потрібно оцінити за шкалою від
1 (зовсім не згоден) до 4 (цілком
згоден):

• зазвичай я незворушний,
позитивний і спокійний, навіть
у моменти випробувань;

• я здатен визнавати свої
помилки;

• я у змозі досягати поставле�
них перед собою цілей;

• я систематично шукаю нові
ідеї, звертаючись до різних
інформаційних джерел;

• я успішний у генеруванні
нових ідей;

• я легко справляюся з різно�
манітними вимогами й мінли�
вими пріоритетами;

• я переслідую цілі, що вихо�
дять за межі вимог керівництва
на нинішній роботі;

• перешкоди й невдачі мо�
жуть ненадовго затримати мене,
але не можуть зупинити;

• мої імпульсивні дії та нега�
тивні емоції не можуть цілком
відволікти мене від роботи;

• у своїх діях я орієнтований
на досягнення успіху, а не на
запобігання невдачі.

Що більша сумарна оцінка за
результатами опрацювання цих
тверджень, то вища емоційний
інтелект.

Результати досліджень Гоул�
мена були згодом покладені 
в основу сучасного менедж�
менту в стилі коучингу.

Звичайно ж, сучасна психо�
логія має й інші засоби, за допо�
могою яких можна оцінити емо�
ційну стійкість особистості.

Зокрема, для визначення сту�
пеня емоційного розвитку пси�
хологи користуються такими
поняттями, як «коефіцієнт емо�
ційного розвитку», «емоційна
інтелігентність», що є інтегра�
цією характеристик та якостей
особистості.

Зазначимо їх:
адекватне уявлення про свої

власні емоції та почуття;
здатність управляти своїм

настроєм;
здатність до самомотивації

(оптимізм, наполегливість).
Наведений вище підхід до ви�

значення ЕQ має якісний ха�
рактер. Тому в подальшому нау�
ковцям необхідно буде більш
чітко визначити і саме поняття
«емоційного інтелекту», і метод
його кількісного визначення.

Роль і місце емоційного
інтелекту в реалізації люд�
ських можливостей. У США
результати робіт Гоулмена
викликали надзвичайний інте�
рес і практичне використання.
Нині там емоційний коефіцієнт

Інтелектуальний
коефіцієнт, 

так званий IQ, 
що широко

використовується
для оцінки

показника розвитку
розумових якостей

людини в сучасному
світі, останнім часом
утрачає свої позиції.

Йому на зміну
приходить ЕQ –

емоційний
коефіцієнт
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вирішує все: від вступу до дитя�
чого садочка й університету до
кар'єрного зростання. На під�
приємствах і в організаціях кое�
фіцієнт ЕQ теж має успіх. Там
навіть з'явилося нове гасло: 
«З гарним IQ вас візьмуть на ро�
боту, з гарним ЕQ – просунуть
по службі».

На прохання Центру дослі�
джень у галузі високих техно�
логій (США) Гоулмен провів
тестування серед його фахівців
з метою оцінки впливу ЕQ на
ефективність науково�дослід�
ницької діяльності. Результати
показали, що кращими науко�
вими співробітниками є не ті, 
у кого найвищий коефіцієнт IQ
або престижний диплом, а нав�
паки, ті люди, які завдяки своїм
особистим якостям домоглися
успіху на переломних етапах.
Коли вони зіштовхуються з про�
блемою і просять допомоги для
її вирішення, вони відразу одер�
жують її. Іншим на їхньому місці
довелося б чекати відповіді
кілька днів. Таким чином, кое�
фіцієнт ЕQ стає важливим показ�
ником ефективної діяльності
фахівців. 

Відповідно до результатів
масштабних досліджень Гоул�
мена, опублікованих у книжці
«Емоційний інтелект», дове�
дено, що ЕQ має особливо
велике значення для ефектив�
ності управлінської роботи – її
успіх на 85 % визначається саме
цим коефіцієнтом і тільки на
15 % – IQ. Наведені в роботі
науковця матеріали свідчать
про те, що уміння слухати і чути
інших, себе, уміння ставити
правильні запитання набагато
важливіше за вміння віддавати
прямі й чіткі вказівки, важ�
ливіше за наявність високого
рівня професійних знань. 

У США та Європі було про�
ведене спеціальне дослідження.
Його метою стало виявлення
причин, через які багато пред�
ставників так званої майбутньої
еліти – академічні відмінники із
здавалося б блискучим майбут�
нім – раптом сходили з дистан�

ції. Виявилося, що все це відбу�
валося через досить низький
коефіцієнт ЕQ й невміння спіл�
куватися в колективі. Коли у лю�
дини виникають проблеми на
роботі, провиною тому найчас�
тіше стає емоційна незрілість, 
а не професійна некомпетент�
ність. 

Про це також свідчать застере�
ження Гоулмена, який вказав на
небезпеку, що очікує на тих, хто
не зміг вчасно оволодіти емо�
ційною сферою. Крім того він
описав, як недоліки в розвитку
ЕQ посилюють спектр можливих
ризиків у подальшому дорослому
житті. Проте свою компетент�
ність у сфері емоцій можна
покращити в будь�якому віці.

Як розвивати ЕQ? Для цього
детальніше розглянемо емоцій�
ну стійкість людини, яка визна�
чає ступінь нашої реакції на
різні чинники (люди, події),
тобто певним чином і емоцій�
ний інтелект. Від чого вона зале�
жить, що її визначає?

Емоційну стійкість визнача�
ють темперамент особистості
та її внутрішні (особистісні) 
й зовнішні (міжособистісні) ре�
сурси. Зупинимося саме на них.

Внутрішні ресурси:
• погодженість реального 

й бажаного Я особистості, само�
повага; оцінка цієї відповідності
випливає з порівняння уявлень
про себе «такого, яким я є на�
справді (Я – реальне), і такого,
яким я хотів би бути (Я – ба�
жане)»;

• відповідність досягнень ба�
жанням;

• відчуття сенсу життя, свідо�
мість діяльності й поводження;
віра в досяжність поставлених
цілей;

• упевненість у тому, що з лю�
диною відбувається саме те, що
є наслідком її власних зусиль 
і вчинків;

• екстравертивність – особис�
тісна властивість, що харак�
теризує спрямованість інтересів
на навколишній світ (ектра�
вертам властива товариськість,
ініціативність, гнучкість соці�
ального поводження); проти�
лежні якості характерні для
інтровертів;

• гарне фізичне здоров'я, ви�
тривалість;

• уміння використовувати
ефективні способи подолання
надмірного емоційного реагу�
вання (розслаблення, раціо�
нальне мислення тощо);

• високий рівень психолого�
педагогічної культури.

Основними зовнішніми ре�
сурсами є міжособистісна та
соціальна підтримка близьких,
друзів, співробітників, їхня
конкретна допомога у справах.
Це дає можливість людині
здійснювати емоційне розкрит�
тя, переживати почуття згурто�
ваності. Важливо також збере�
ження або бажання зміни ста�
тусу – сімейного, посадового,
соціального.

До індивідуальних особли�
востей, що призводять до зни�
ження емоційної стійкості від�
носяться:

• підвищена тривожність;
• гнівливість, ворожість (особ�

ливо та, яка придушується нами),
агресія, спрямована на себе;

• емоційна збудливість, неста�
більність;

• песимістичне ставлення до
життєвої ситуації;

• тривалі негативні пережи�
вання;

• замкнутість.
Крім того, знижують емоцій�

ну стійкість утруднення само�
реалізації, сприйняття себе
невдахою, внутрішньоособис�
тісні конфлікти.

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

«Вища стадія
духовної культури

настає тоді, 
коли ми розуміємо,

що повинні
контролювати 

свої думки»

Чарльз Дарвін
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У цілому, високий емоційний
коефіцієнт забезпечується двома
основними якостями: само�
контролем і здатністю «читати»
почуття інших людей – емпатією.
Щоб підвищити його, доцільно
розвивати обидві ці якості.

1. Розвиток самоконтролю.
Головне в самоконтролі – «дозу�
вання» емоцій. Ось це й виявля�
ється для людини важким, тому
що мозок кожного з нас, як ми
вже згадували, поділений на дві
половинки: логічну й емоційну.
Вся інформація, одержувана
ззовні, спочатку проходить емо�
ційну половинку нашого мозку 
і лише потім попадає в його
«прагматичну» частину.

Тому в будь�якій ситуації не�
обхідно зберігати спокій і опти�
мізм. Крім того, варто навчи�
тися витримувати будь�як паузи,
що складаються в навмисне
уповільненій реакції на те, що
відбувається. Це дає можливість
вашому мозкові «записати»
виниклі емоції, а вам – тримати
ситуацію під контролем. 

Існує кілька способів пово�
дження, які ви можете щодня
практикувати. Ці методики пре�
красно відомі професійним ак�
торам, саперам і спортсменам
високого класу.

Вправа із сонячним спле�
тінням: розправте плечі й ви�
дихніть животом; вдихніть гли�
боко і затримаєте повітря на де�
кілька секунд; потім видихніть 
і зачекайте біля двох секунд
перед тим, як вдихнути знову.

Час від часу заплющуйте
очі на дві�три секунди. «Зміню�
ючи картинку», ви даєте можли�
вість емоційному відсікові ва�
шого мозку відпочити від наван�
таження ззовні й дозволяєте
отриманій інформації спокійно
влягтися у логічному відсіку. 

Періодично відкривайте
вуста на дві�три секунди. Це
допоможе розробити м'язи, що
стикаються з нервовими закін�
ченнями мозку.

Усі ці вправи потрібно роби�
ти якомога частіше протягом
дня. Спочатку вони можуть

здаватися трохи стомливими.
Але незабаром ваше самопочут�
тя та ваші стосунки з людьми
настільки покращаться, що мо�
зок більше не зможе обходи�
тися без таких вправ. А згодом
це ввійде у звичку.

Прислухайтеся до своїх по�
чуттів. Роблячи паузи, про які
говорилося вище, ви даєте
можливість прагматичній час�
тині мозку зареєструвати ваші
відчуття в даний конкретний
момент (точнісінько, як це
робить комп'ютер, коли прочи�
тує програму перед тим, як ви�
дати відповідь на екрані). Однак
цього недостатньо.

Складність полягає у тому, що
в почуттях часто помиляються,
приймаючи одні за інші. 

Щоб прояснити їх для себе,
можна декілька разів на тиж�
день навідуватися до психолога,
але є простіший і, головне,
дешевший спосіб вирішення
проблеми – зайняття само�
аналізом (звичайно, потрібно
мати достатній рівень психо�
логічної культури). Для цього
щоразу записуйте «емоційну
ситуацію». З особливою старан�
ністю опишіть діючих осіб,
обстановку, ваші враження,
нюанси відчуттів. 

Незабаром ви помітите, що
стали краще орієнтуватися у ва�
ших реальних почуттях, воло�
діти собою.

2. Уміння «читати» почуття
інших. Досить часто Ви спан�
теличуєтеся, бо натикаєтеся на
стіну нерозуміння у стосунках 
з колегами по роботі, з родичами,
і все це, головним чином, тому,
що не вмієте (або погано вмієте)
спілкуватися з людьми. Нічого
дивного! Адже 90 % спілкування
відбувається невербальним шля�

хом. Тобто результати спілку�
вання цілком залежать від здат�
ності людини «читати» почуття
інших.

Психолог Гарвардського уні�
верситету Роберт Розенталь до�
вів, що коефіцієнт ЕQ прямо
пов'язаний саме із цією здат�
ністю. Він демонстрував в екс�
перименті німий фільм, у якому
були показані різні психічні
стани, пережиті однією дівчи�
ною: гнів, любов, ревнощі,
почуття подяки, процес зваби.
Іноді дівчина з'являлась у фільмі
не повністю, а було видно лише
її обличчя, іноді маскувалися
очі. Глядачі мали визначити
стан людини за невербальними
ознаками. Серед дорослих, які
показали кращі результати, вия�
вилися люди, що мають успіх на
роботі та у стосунках з людьми.
Серед дітей – лідери у шкіль�
ному колективі, звичайні шко�
лярі (і це за наявності посеред�
нього інтелектуального коефі�
цієнта!).

Бажаючи розвити в собі цю
здатність, доцільно вдатися до
виконання спеціальних вправ.

Розвивайте зорову пам'ять:
усе, що попадає в поле зору,
залишається в мозку. Тренувати�
ся потрібно для того, щоб
навчитися пізнавати почуття
інших людей. Щоразу, коли вам
зустрічається знайома людина,
намагайтеся відкласти в пам'яті
максимум інформації про неї: як
вона одягнена, як поводиться,
яка в неї хода, які в неї особли�
вості. Вдома відновіть у пам'яті
всі можливі деталі поводження
й запишіть їх. За допомогою ре�
гулярних тренувань ви навчи�
теся читати почуття й емоції ін�
ших людей.

Відокремлюйте зоровий
ряд від звуку. Ця вправа склада�
ється в перегляді телевізійних
передач з вимкненим звуком. 
Це робиться для того, щоб 
звернути увагу на людину 
і «почути її».

Мова, яку ви чуєте, сприй�
мається розумом і, певною мі�
рою, забарвлюється емоційно.

Велика революція
XXI століття 

полягає 
в реванші почуття

над інтелектом 
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Тому вам буде складно стежити
за тим, що відбувається на ек�
рані. Але вже через кілька подіб�
них тренувань ви зможете без�
помилково визначати дійсний
стан людини за найменшими
рухами тіла й міміки. Згодом
почуття оточуючих людей пе�
рестануть бути для вас загадкою. 

Крім того, важливим інстру�
ментом для підвищення емоцій�
ного інтелекту є позитивне
мислення, раціонально�емотив�
на й когнітивна терапія. До�
цільно скористатися їх рекомен�
даціями.

Практичні рекомендації
щодо підвищення ЕQ, емо�
ційної стійкості.

Визначте негативні чинни/
ки, що призводять до виник/
нення у вас надмірного емоцій/
ного напруження. За допомо�
гою позитивного мислення
спробуйте змінити своє став�
лення до них. 

Створіть високий життє/
вий потенціал щодо здоров'я,
освіти, праці, сім'ї, позитивного
мислення. Він гарантує високу
емоційну стійкість.

У критичній ситуації зро/
біть паузу. Варто пам'ятати, що
успішність побудови особистої
програми захисту від надмір�
них емоцій залежить від того,
наскільки точно і вчасно ви
навчилися відчувати, що вступа�
єте в їх зону і втрачаєте само�
контроль.

Тому необхідно шукати засо�
би зупинки самого себе. На цій
стадії важливо «взяти перер�
ву» – зусиллям волі перервати
свої дії:

• зробити паузу в спілкуванні
(помовчати кілька хвилин за�
мість того, щоб з роздратуван�
ням відповідати на несправед�
ливе зауваження);

• порахувати до 10;
• вийти з приміщення;
• переміститися в іншу, від�

далену частину приміщення.
Якщо втрата самовладання

відбулася на роботі, доцільно
перевести свою енергію в іншу
форму діяльності, зайнятися

чим�небудь іншим, що дасть
можливість зняти напруження: 

• перебрати свої ділові папе�
ри, полити квіти на підвіконні,
заварити чай;

• вийти в коридор (звичайно,
на перерві) й поговорити з ко�
легами на нейтральні теми (про
погоду, покупки і т. ін.);

• підійти до вікна і подиви�
тися на небо й дерева, порадіти
сонцю, дощеві або снігові;

• звернути увагу на людей, які
йдуть вулицєю (спробувати
уявити, про що думають ці лю�
ди);

• опустити долоні під холодну
воду на дві�три хвилини тощо.

Такі «перерви» потрібно
робити якомога частіше в ті
моменти, коли відбувається
втрата самоконтролю. Важливо,
щоб дія «зупинки себе» ввійшла
у звичку. 

Відключайтесь від негатив/
них ситуацій з використанням
подиху. 

Глибоко вдихніть і затримай�
те подих. Про що думає людина,
затримавши подих? Про проб�
леми на роботі, сімейні непри�
ємності, фінансові утруднення?
Звичайно, ні! Не думає, і навіть
не може думати, тому що в неї
на це немає часу. Вона цілком
поглинена бажанням відновити
нормальний подих. Це бажання
заступає всі проблеми повсяк�
денності.

Таке перенастроювання розу�
му, викликане життєво важли�
вою потребою, можна назвати
«створенням конкуруючої домі�
нанти».

Подих є життя. Затримуючи
його, ви позбавляєте організм
потреби, у порівнянні з якою всі
інші відходять на задній план 
і хоч на мить, але втрачають
свою актуальність. Ця мить –
ваш виграш. Використовуйте
його, щоб вийти з�під прямого
впливу негативного чинника.
Для цього з видихом розслаб�
теся й при черговому вдиху
ледве відхиліться назад, підні�
міть підборіддя й злегка від�
киньте голову. 

Під час виникнення надмір�
ного емоційного напруження
сконцентруйтеся на своєму по�
диху. Відчувайте тільки свій
подих. Сядьте з випрямленою
спиною й рахуйте: «один» – вдих,
«два» – видих, «три» – новий вдих,
«чотири» – новий видих і т. д.
Продовжуйте рахунок тільки до
«десяти», оскільки з великими
числами рахувати подихи скла�
дно. Пройдіть два�три таких
цикли.

Акцентуйте увагу на кожному
рахунку. Вкладайте себе в кожне
число, слідкуйте за своїм вди�
хом, видихом, паузою. Зверніть
увагу на ті перешкоди, що не
дають вам дихати в повну міру 
й усуньте їх. У процесі подиху
відчуйте ті зміни, що виникають
у тілі під його впливом. Більше
живіть сьогоденням, аніж мину�
лим і майбутнім.

Намагайтеся завершувати
ситуації. Учіться відслідкову�
вати незавершені ситуації. Якщо
ви зазнаєте утиску незаверше�
них справ, спробуйте скороти�
ти їхню кількість. Для цього
виконайте такі чотири дії:

• усвідомте, що виявилися за�
ручником незавершеної ситуа�
ції, яка вимагає свого рішення, 
й марно розтрачуєте свої сили;

• прийміть рішення завер�
шити її;

• подумайте про те, що у ва�
ших силах і що залежить саме

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

ЕQ можна визначити
як здатність чути

власні почуття,
контролювати

сплески емоцій, 
як уміння прийняти
правильне рішення 

й залишитися 
в спокої та адекватно

оцінювати складну
ситуацію
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від вас, виберіть кращу можли�
вість і покладайтеся на себе;

• запровадьте свій план у життя.
Якщо з першого разу ситуація

не завершиться, пошукайте ще
один вихід, але не залишайте її
незавершеною.

Визнайте і прийміть обме/
ження. Багато хто з нас ставить
перед собою надмірні й недо�
сяжні цілі. Якщо людина не може
досягти їх, часто виникає почуття
неспроможності або невідповід�
ності, незалежно від того, на�
скільки добре вона виконала що�
небудь. Ставте досяжні цілі. 

Послабте ваші стандарти. На
противагу загальноприйнятій
думці, не все, що потрібно роби�
ти, варто робити добре. Будьте
більш гнучкими. Досконалість
не завжди досяжна, а якщо й до�
сяжна, то вона не завжди цього
варта.

Уникайте непотрібної кон/
куренції. У житті багато ситуа�
цій, коли ми не можемо уник�
нути конкуренції. Але наявність
великого прагнення до пере�
моги в багатьох сферах життя
створює напруження і тривогу,
робить людину надто емоційно
не стійкою.

Будьте позитивною особис/
тістю. Уникайте критикувати
інших, особливо своїх колег.
Учіться хвалити їх за ті речі, які
вам у них подобаються. Зосе�
редьтеся на власних позитив�
них якостях і позитивних якос�
тях оточення. 

Рахуйте ваші удачі! На
кожну сьогоднішню невдачу,
імовірно, знайдеться десять 
або більше випадків, коли вам
поталанило. Подумайте про
них. Спогад про гарний випадок
зменшить ваше роздратування.

Щодня хваліть себе де/
кілька разів. Будь�яка робота,
велика або маленька, виконана
вами або іншими, заслуговує на
подяку. Не чекайте на подвиги.
Згадайте відомі слова: «Оце таки
Пушкін! Оце так молодець!»

Говоріть приємні слова
своїм колегам, підлеглим, близь/
ким. Почавши так робити, ви

незабаром зрозумієте, що це
приносить подвійну користь:
вам і оточуючим вас людям.

Учіться терпіти і прощати.
Нетерпимість до інших приз�
веде до фрустрації та гніву.
Спробуйте зрозуміти, що вони
почувають, це допоможе вам
прийняти їх. Прощайте й забу�
вайте. Не скаржіться, не скиг�
літь, не звідуйте невдоволення
іншими. Сприймайте як належ�
не, що люди навколо нас і світ, 
у якому ми живемо, недосконалі.
Сприймайте доброзичливо, на
віру слова інших, якщо немає
доказів зворотного. Вірте, що
більшість людей намагаються
робити все настільки добре,
наскільки можуть.

Зробіть що/небудь для поліп/
шення вашого зовнішнього ви/
гляду. Гарніший вигляд змусить
вас почуватися краще. Гарна
зачіска, акуратний костюм мо�
жуть піднести ваш життєвий
тонус. Ставтеся до себе добре.

Якщо ви відчуваєте, що
перебуваєте у великому напру/
женні, а сили на межі, від/
кладіть важкі справи. Не
кваптеся називати всі справи
невідкладними. Вишикуйте їх у
чергу й готуйтеся до виконання
найголовнішої справи.

Змусьте емоції працювати
на вас, а не проти вас.
Опануйте головне уміння – пе�
ретворювати негативні події 
в позитивні.

Варто думати про позитивні
моменти, які можна взяти з біль�

шості емоційних ситуацій. Коли
людина намагається реалі�
зувати цю здатність на практиці,
вона переборює найбільшу
перешкоду на шляху до емоцій�
ної стійкості. Змінюючи значен�
ня, ви змінюєте свою реакцію на
те, що відбувається. Так, на�
приклад, щоб не дратуватися
очікуванням важливого теле�
фонного дзвінка, порадійте мож�
ливості мати додатковий час,
щоб краще підготуватися до
телефонної розмови. 

Уміння перетворювати не/
гативне в позитивне – най/
вище досягнення в управлінні
емоційним станом. Потрапля�
ючи в ту або іншу ситуацію, ми
починаємо контролювати її,
перетворюємо в цінний життє�
вий досвід і підсвідомо вважа�
ємо, що саме ця ситуація змушує
нас демонструвати свої кращі
якості й робить наше життя
більш результативним і повно�
цінним. 

Навіть один подібний вчинок
змусить вас відчути, що в такий
же спосіб можна будь�яку нега�
тивну ситуацію перетворити в
позитивну.

Ваш вибір визначає, чи дозво�
лите ви подіям одержати над
вами верх, чи будете самі конт�
ролювати їх і, відповідно,  зумі�
єте сприймати їх як труднощі,
що можна перебороти і пере�
творити собі на користь. Таке
невелике корегування відно�
шення до труднощів є основним
принципом, що лежить в основі
емоційної стійкості. 

Звільніться від «ментальних
токсинів». Для цього потрібно
виконати свого роду «менталь�
не прибирання». Поверніться 
в момент минулого, де ви були
не цілком задоволені своїм по�
водженням, і переживіть його
ще раз, але вже не так, як тоді.
Відомий американський психо�
терапевт Вірджинія Сатир нази�
ває це так: «повернутися і поба�
чити новими очима». З позиції
сьогодення зрозумійте, чого
вам не вистачало тоді для більш
успішного поводження.

Уміння
перетворювати 

негативне 
в позитивне – 

найвище 
досягнення 

в управлінні
емоційним 

станом
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Маючи новий ресурс, «прой�
діться» по випадку кілька разів,
поки не будете задоволені
своєю реакцією. Доможіться
такої зміни уявлення щодо емо�
ційного збудника, щоб він біль�
ше не слугував для вас джерелом
напруження.

Додаючи спогадові характе�
ристики сильного позитивного
переживання, ви не тільки захи�
щаєтеся від впливів збудника,
але й здобуваєте впевненість 
у тому, що надалі цей спогад
стане позитивно впливати на
всі наступні події.

Регулярно робіть фізичні
вправи. Два�три рази на тиж�
день давайте собі фізичне на�
вантаження. Найкраще, якщо це
будуть ритмічні повторювані
рухи під музику. Дуже важливо
кілька разів на день давати собі
можливість регулярно звільня�
тися від напруження, яке поволі
накопичується, за допомогою
мікропауз активного відпочинку. 

Щодня знаходьте привід
посміятися. Почитайте, поди�
віться, послухайте, розкажіть
про що�небудь смішне. Умійте
посміятися над собою. Сміх 
є дієвим засобом боротьби 
з емоційним напруженням. За
твердженням Анрі Рубінштейна,
автора книги «Психосоматика
сміху», одна хвилина сміху
еквівалентна сорока п'яти хви�
линам гімнастики або фізичних
тренувань. Дослідження зі «смі�
хотерапії», проведені в Стен�
фордському університеті, дове�
ли, що сміх дійсно тренує
багато м'язів, знімає головний
біль, знижує артеріальний тиск,
нормалізує подих і сон. При
цьому в кров попадає більше
гормонів, активніше відбува�
ються процеси обміну речовин.
Людина, яка часто сміється,
навіть перестає почувати біль. 

Лікувальна функція сміху
стала особливо активно вико�
ристовуватися в американських
і шведських клініках для про�
філактики психосоматичних
захворювань, де відкрито кабі�
нети «сміхотерапії». 

Частину дня  проводьте так,
як вам подобається. Хоча б раз
на тиждень витратьте більше
часу на те, щоб вечеря запам'я�
талася чимось приємним. Відій�
діть від монотонної повсяк�
денності, поставте на стіл хоча б
невелику свічку... Живий вогник
заспокоює, змінює настрій – це
в нас ще від пращурів.

У критичній ситуації скорис/
тайтеся «корсетом упевне/
ності». Сюди доцільно вклю�
чити всі зовнішні та внутрішні
елементи, що характерні впев�
неній у собі людині: посмішка,
високо піднята голова, горда
хода тощо. «Зіграйте» роль такої
людини і... відчуєте себе впевне�
ним. Це допоможе вам подолати
емоційну напругу.

Оволодійте теорією та
практикою позитивного мис/
лення. Починаючи з древнього
даосизму, усі езотеричні вчення
розглядають негативні емоції 
як енергію нижчої якості.
Сучасна наука також підтвер�
джує їхнє руйнівне значення,
вважає негативні емоції основ�
ним чинником стресу. Багато
людей, впливаючи на своє
життя гнівом, депресією, стра�
хом та іншими видами нега�
тивної енергії, позбавляють
себе життєвої сили. Високу
якість життя створює позитив�
ний спосіб мислення і пов'язані 
з ним позитивні емоції добра,
любові, радості.

Позитивне мислення – це
головний людський інструмент
забезпечення здоров'я та благо�
получчя. На цьому наголошував
ще Чарльз Дарвін. Він говорив,
що вища стадія духовної куль�
тури настає тоді, коли ми розу�
міємо, що повинні контролю�
вати свої думки.

Висновки. У зв'язку з вели�
ким значенням ЕQ особистості
для власної самореалізації, реа�
лізації її творчого потенціалу, 
а отже, і внеску в розбудову
нашої держави, оцінка й наступ�
на корекція необхідна всім без
винятку, але насамперед особам,
які займають керівні посади,

адже головним завданням управ�
лінця є кропітка організація 
й щоденне керування установою,
виробництвом, а найголовніше –
керівник бере на себе відпові�
дальність за групу людей і за її дії.
Наслідки неправильних дій та
рішень керівників під впливом
емоційної напруги мають дуже
негативний вплив як на духовну
сферу, так і на економічну.

Управлінець повинен уособ�
лювати в собі якості лідера,
здатного вести за собою підлег�
лих, і дипломата, спроможного
встановлювати контакти, пере�
борювати внутрішні й зовнішні
конфлікти, і вихователя, який
уміє створити колектив і напра�
вити його розвиток у потрібне
русло. Він повинен володіти
високим рівнем знань, культури,
бути чесним, рішучим й у той же
час розважливим, зразком для
навколишніх. Проте людина не
народжується з готовими здіб�
ностями, інтересами, характе�
ром і т. ін. Ці властивості форму�
ються за її життя. А наскільки
ефективно розвиватимуться ці
якості, настільки буде визна�
чена дорога в житті. І все це за�
лежить від самої особистості,
від розвитку її емоційного кое�
фіцієнта. 

Для практичного вирішення
цього завдання доцільно:

• розробити більш чітке по�
няття емоційного інтелекту та
показника, що кількісно його
визначає (ЕQ);

• запропонувати доступну для
широкого загалу фахівців мето�
дику, яка допоможе об'єктивно
оцінювати ЕQ особистості;

• увести в програму навчання
школярів, студентів, слухачів
закладів післядипломної освіти
предмети (наприклад, «Пози�
тивне мислення»), що допома�
гають формувати й корегувати
емоційний стан особистості;

• розробити нормативні до�
кументи щодо чисельного зна�
чення ЕQ для певних посад,
спеціальностей, насамперед для
керівників високого рівня дер�
жавного управління.

НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ
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П
рагнення України стати
повноправним членом
європейської спільноти

приводить до необхідності ім�
плементації міжнародних стан�
дартів у всіх сферах суспільного
життя, у тому числі в освіті. Для
цього потрібно встановити уні�
фіковані вимоги, що є стандарт�
ними та міжнародно визнани�
ми, до підготовки державних
службовців, включаючи впрова�
дження засобів й інструментів
діагностики рівня їхніх знань,
створення умов для індивідуалі�
зації освіти та безперервного
навчання протягом усього про�
фесійного життя.

З метою реалізації стратегіч�
ного курсу України на інтегра�
цію в ЄС, забезпечення всебіч�
ного входження нашої держави
в європейський політичний,
економічний і правовий прос�
тір та створення передумов для
набуття нею членства в ЄС ука�
зами Президента України від 
11 червня 1998 року № 615/98 
і від 5 березня 2004 року 
№ 278/2004 затверджено Стра�
тегію інтеграції України до Єв�
ропейського Союзу та Концеп�
цію адаптації інституту держав�
ної служби в Україні до стан�
дартів Європеького Союзу.

Основними напрямами куль�
турно�освітньої та науково�тех�
нічної інтеграції визначено
впровадження європейських
норм і стандартів у галузі освіти,
науки й техніки; поширення
власних культурних і науково�
технічних здобутків в ЄС; забез�
печення професіоналізації дер�
жавної служби.

Інтеграція України в Європей�
ське співтовариство потребує
формування конкурентоспро�
можної економіки і, відповідно,
підготовки нової генерації дер�
жавних службовців з високим
рівнем професіоналізму та куль�
тури, здатних компетентно 
й відповідально виконувати уп�
равлінські функції, упроваджу�
вати новітні соціальні техно�
логії, сприяти інноваційним
процесам. Саме від професіо�
налізму чиновників, їхнього

АДАПТАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ
СЛУЖБОВЦІВ ДО ВИМОГ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

ЛЕСЯ ПРУДИУС,
здобувачка кафедри державного
управління та менеджменту 
Національної академії 
державного управління
при Президентові України,
начальник управління 
професійного розвитку
державної служби 
та міжнародного співробітництва
Головдержслужби України
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вміння правильно й своєчасно
приймати управлінські рішення
залежить сьогодення і майбутнє
України.

Необхідною умовою для за�
безпечення європейської інтег�
рації України в єдиний осві�
тянський простір є адаптація
існуючої системи професійного
навчання державних службов�
ців і посадових осіб місцевого
самоврядування (підготовка,
перепідготовка й підвищення
кваліфікації) до вимог Болон�
ського процесу та міжнародних
стандартів якості.

Болонський процес дістав
назву університету італійського
міста Болонья, де було започат�
ковано ініціативи щодо об'єд�
нання Європи шляхом форму�
вання спільного освітнього 
і наукового простору, розробки
відповідних єдиних критеріїв 
і стандартів.

Міністерством освіти і науки
України проведено значну
роз'яснювальну роботу з питань
Болонського процесу та основ�
них засад розвитку вітчизняної
вищої освіти, інтеграції України
в європейський освітній прос�
тір; опубліковано спільно з ви�
щими навчальними закладами
цілу низку навчально�методич�
них посібників [1–8]; підготов�
лено велику кількість методич�
них рекомендацій і публікацій 
у засобах масової інформації.
Крім того, постійно проводяться
навчальні семінари та надається
інформація через веб�сторінку
«Болонський процес», створену
на сайті міністерства.

Інтеграційний процес у науці
й освіті здійснюється шляхом
формування співдружності про�
відних європейських універси�
тетів під егідою документа,
названого Великою хартією
університетів (Magna Charta
Universitatum), а також об'єд�
нання в європейському прос�
торі національної науково�
освітньої системи з єдиними
вимогами, критеріями і стан�
дартами для істотного підви�
щення конкурентоспроможно�

сті європейської системи нау�
ки й вищої освіти у світовому 
вимірі.

У першу чергу необхідно 
зазначити, що Болонський про�
цес, як проголошено його учас�
никами, є добровільним, ба�
гатоваріантним, гнучким і пос�
туповим, тому, ґрунтуючись на
цінностях європейської освіти
й культури, він не нівелює наці�
ональні особливості освітніх
систем різних країн Європи.

Дещо з історії започатку�
вання Болонського процесу.

Передісторією Болонського
процесу було розроблення та
підписання представниками
країн Європи Лісабонської кон/
венції (1997 рік) про визнання
кваліфікацій для системи вищої
освіти європейського регіону, 
а також Сорбонської декларації
(1998 рік) щодо узгодження
структури системи вищої осві�
ти в Європі. Болонський процес
на рівні держав започатковано
19 червня 1999 року в Болоньї
(Італія) після підписання 29 мі�
ністрами освіти від імені урядів
своїх держав Болонської декла�
рації, якою узгоджено спільні
вимоги, критерії та стандарти
національних систем вищої ос�
віти й домовлено про створен�
ня єдиного європейського ос�
вітнього та наукового простору
до 2010 року.

Наступним етапом Болон�
ського процесу було підписання
в Празі 19 травня 2001 року
представниками 33 країн Євро�
пи Празького комюніке про
підтвердження своїх позицій
щодо цілей, визначених Болон�
ською декларацією, а саме: по�
стійне навчання протягом усьо�
го життя, мотивоване залучення
студентів до навчання, сприян�
ня підвищенню привабливості
та конкурентоспроможності єв�
ропейського простору вищої
освіти для інших регіонів світу.

Основними принципами Бо�
лонського процесу визначено
мобільність членів освітянсько�
го простору, у першу чергу сту�
дентів, привабливість навчання

та можливість працевлашту�
вання.

Принципово новим стало рі�
шення саміту, проведеного 
в Берліні 18–19 вересня 2003 ро�
ку, та підписання Берлінського
комюніке, що стосувалося по�
ширення загальноєвропейських
вимог і стандартів уже на
докторські ступені. Установле�
но, що в країнах – учасницях
Болонського процесу має бути
один докторський ступінь
(доктор філософії) у відповід�
них сферах знань (природничі
науки, соціогуманітарні, еконо�
мічні та ін.). Крім того, у Берлін�
ському комюніке визначено
якість освіти як основи для
створення європейського про�
стору. Причому за якість освіти
має відповідати кожний вищий
навчальний заклад.

На четвертому саміті Болон�
ського процесу, що проходив
19–20 травня 2005 року в Бер�
гені (Норвегія), Україну було
прийнято до країн – учасниць
Болонського процесу.

Після конференції міністрів 
у Бергені (2005 рік) у Болон�
ському процесі беруть участь 
46 країн:

• з 1999 року: Австрія, Бельгія,
Болгарія, Великобританія, Гре�
ція, Данія, Естонія, Ірландія,
Ісландія, Іспанія, Італія, Латвія,
Литва, Люксембург, Мальта,
Нідерланди, Німеччина, Норве�
гія, Польща, Португалія, Румунія,
Словаччина, Словенія, Угорщи�
на, Фінляндія, Франція, Чехія,
Швеція, Швейцарія;

• з 2001 року: Кіпр, Ліхтен�
штейн, Туреччина, Хорватія;

• з 2003 року: Албанія, Андор�
ра, Боснія та Герцеговина, Вати�
кан, Македонія, Росія, Сербія,
Чорногорія;

• з 2005 року: Азербайджан,
Вірменія, Грузія, Молдова,
Україна.

Крім цих країн, що є членами
Bologna follow�up group (BFUG)
та Європейської комісії, учасни�
ками Болонського процесу 
є такі міжнародні організації:

• Рада Європи;
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• Асоціація європейських уні�
верситетів (EUA);

• Європейська асоціація за�
кладів вищої освіти (EURASHE);

• Асоціація національних со�
юзів студентів у Європі (ESIB);

• Європейський центр вищої
освіти ЮНЕСКО (UNESCO�
CEPES);

• Європейська асоціація із
забезпечення якості вищої осві�
ти (ENQA);

• Освітня міжнародна пан�
європейська структура (EIPES);

• Союз конфедерацій про�
мисловців та роботодавців Єв�
ропи (UNICE).

На сьогодні до Великої
хартії університетів приєд�
налося 14 українських ви�
щих навчальних закладів:

1. Дніпропетровський націо�
нальний університет залізнич�
ного транспорту ім. В. Лазаряна.

2. Донецький національний
університет.

3. Маріупольський гуманітар�
ний інститут Донецького націо�
нального університету.

4. Нацiональний технiчний
унiверситет «Харкiвський полi�
технiчний iнститут».

5. Національна юридична ака�
демія України ім. Ярослава Муд�
рого.

6. Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут».

7. Національний університет
«Києво�Могилянська академія».

8. Одеська національна юри�
дична академія.

9. Одеський національний
університет ім. І. І. Мечникова.

10. Східноукраїнський націо�
нальний університет ім. В. Даля.

11. Тернопільський держав�
ний технічний університет
імені Івана Пулюя.

12. Харківська державна ака�
демія культури.

13. Харківський національ�
ний економічний університет.

14. Харківський національ�
ний університет ім. В. Н. Ка�
разіна.

Основними цілями Болон�
ського процесу є:

Прийняття та визнання
спільної системи порівнюваних
освітніх кваліфікацій і науко/
вих ступенів, упровадження уні/
фікованого додатка до дипло/
ма про вищу освіту.

Головні функції додатка до
диплома полягають у:

1) гарантуванні його волода�
рю визнання роботодавцями
набутих ним знань і вмінь;

2) наданні можливості щодо
доступу до подальшого акаде�
мічного чи професійного нав�
чання;

3) інформуванні про подро�
биці, що стосуються прав
випускника вищого навчально�
го закладу на його професійний
статус.

Уведення двох етапів навчан/
ня – додипломного (бакалавр) 
і післядипломного (магістр).

По завершенні першого цик�
лу присвоюється вчений (ака/
демічний) ступінь бакалавра
(за умови тривалості навчання
не менше ніж 3 і не більше ніж 
4 роки).

Навчання впродовж другого
циклу передбачає отримання
вченого (академічного) ступе/
ня магістра (через 1–2 роки
навчання після закінчення пер�
шого етапу) або докторського
ступеня (за умови загальної
тривалості навчання 7–8 років).

На другому етапі навчання
проходить за індивідуальними
програмами, у складанні яких
активну участь беруть як студен�
ти, так і наукові керівники.

При здобутті вченого ступеня
мають видаватися стандарти�
зовані додатки до дипломів, які
містять детальну інформацію
про навчання, призначену для
навчальних закладів і потенцій�
них роботодавців.

Упровадження Європейської
кредитно/трансферної систе/
ми (ECTS), що забезпечує пере/
залікову та накопичувальну
функції.

За системою ECTS кожна нав�
чальна дисципліна оцінюється 
в кредитах, які визначають спів�
відношення кількості витрат на

курс і витрат на навчальний рік
(лекції, практичні заняття, семі�
нари, курсові та дипломні про�
екти, інші письмові роботи,
самостійна робота студентів).
Навчальний рік оцінюється 
в 60 кредитів. Для отримання
кредитів у кінці навчального
семестру чи року студент пови�
нен успішно скласти іспити та
бути переведеним на наступний
рівень навчання.

Головна особливість системи
ECTS полягає в тому, що 60 кре�
дитів складають навантаження
студента очної форми навчання
впродовж академічного року. 
У більшості випадків цей показ�
ник в Європі дорівнює 36– 
40 тижням на рік, а один кредит –
24–30 робочим годинам. Наван�
таження означає приблизний
час, який потрібно студентові
для досягнення необхідних ре�
зультатів у навчанні.

Успішність студента характе�
ризують національними оцін�
ками. Оціночна шкала ECTS
ранжирує студентів на статис�
тичній основі. Розподіл оцінок
студентів, одержаних з курсу,
виглядає таким чином, %:

А – відмінно (90–100 балів) – 10;

B – дуже добре (75–89) – 25;

C – добре (60–74) – 30;

D – задовільно (40–59) – 25;

E – достатньо для виконання
мінімальних вимог з модуля
(30–39) – 10;

FV – недостатньо, потрібна до�
даткова робота без повторного
вивчення модуля (15–29);

F – повторне вивчення модуля
(менше 15) [8].

Прийняття європейського
стандарту оцінювання знань
та якості навчання (запрова/
дження уніфікованих крите/
ріїв, методів оцінювання).

Передбачається організація
агентств з акредитації, незалеж�
них від національних урядів 
і міжнародних організацій. Оці�
нювання буде ґрунтуватися не
на тривалості або змісті нав�
чання, а на знаннях, уміннях 
і навичках, отриманих випуск�
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никами. Одночасно будуть ус�
тановлені стандарти трансна�
ціональної освіти.

Створення умов для мобіль/
ності – подолання перешкод,
що заважають вільному рухові
студентів, стажерів, учителів,
дослідників, викладачів, мене/
джерів у галузі освіти.

Для функціонування євро�
пейського простору вищої осві�
ти необхідно забезпечити нав�
чання студентів не менше
одного семестру в іншому уні�
верситеті Європи, а також
створення умов для мобільності
викладачів і дослідників з метою
взаємного збагачення європей�
ським досвідом. Передбачається
зміна національних законодав�
чих актів у сфері працевлашту�
вання іноземців.

Забезпечення працевлашту/
вання випускників.

Знання випускників європей�
ських вищих навчальних закла�
дів повинні застосовуватися та
практично використовуватися
на користь усієї Європи. Для
забезпечення визнання кваліфі�
кацій планується повсюдне ви�
користання додатка до диплома,
рекомендованого ЮНЕСКО.

Створення умов для приваб/
ливості європейської системи
освіти та залучення до неї
більшої кількості студентів 
з інших регіонів світу.

Уведення загальноєвропей�
ської системи гарантії якості
освіти, кредитної накопичу�
вальної системи тощо зумовить
підвищення інтересу громадян
усього світу до вищої освіти.

Забезпечення досконалого во/
лодіння іноземними мовами
випускниками вищих навчаль/
них закладів, використання
нових навчальних та інформа/
ційних технологій у навчально/
му процесі, проведення студен/
тами самостійних наукових
досліджень.

Що на сьогодні зроблено 
в Україні?

Для вступу України в Болон�
ську співдружність і, головне,
для її повноправного членства

необхідно здійснити суттєві пе�
ретворення в системі вищої осві�
ти та науки. Аналіз діяльності
Міністерства освіти і науки Ук�
раїни щодо адаптації системи
освіти до вимог Болонського
процесу свідчить, що, починаю�
чи з Бергена (травень, 2005 рік), 
у системі вітчизняної вищої
освіти зроблено важливі кроки 
з реалізації його положень.

Зокрема, при Міністерстві
освіти і науки України за роз�
порядженням уряду створено
Міжвідомчу комісію з упрова�
дження положень Болонського
процесу; рішенням колегії міні�
стерства від 28 лютого 2003 ро�
ку схвалено здійснення комп�
лексу заходів щодо виходу
національної вищої школи на
міжнародний ринок освітніх
послуг і щодо організаційного
забезпечення приєднання Укра�
їни до Болонського процесу;
рішенням колегії міністерства
від 24 квітня 2003 року започат�
ковано проведення педагогіч�
ного експерименту із запрова�
дження кредитно�модульної
системи організації навчання 
у вищих навчальних закладах
III–IV рівнів акредитації.

Педагогічний експеримент
полягає у визначенні шляхів 
і механізмів: 

• адаптації положень Євро�
пейської кредитно�трансфер�
ної системи до системи вищої
освіти України;

• посилення ролі самостійної
роботи студентів;

• поглиблення впровадження
новітніх педагогічних техно�
логій;

• забезпечення гнучкості уч�
бових програм та можливості
навчання студента за індивіду�
альними навчальними пла�
нами;

• мотивації учасників навчаль�
ного процесу для досягнення
високої якості підготовки фа�
хівців;

• надання можливості студен�
тові отримати професійні квалі�
фікації відповідно до його
потреб і вимог ринку праці.

З метою реалізації завдань
педагогічного експерименту
Міністерством освіти і науки
України затверджено Програму
дій щодо реалізації положень
Болонської декларації в системі
вищої освіти і науки на 2004–
2005 роки, Програму прове�
дення педагогічного експери�
менту щодо впровадження кре�
дитно�модульної системи орга�
нізації навчального процесу 
у вищих навчальних закладах
III–IV рівнів акредитації й Тим�
часове положення про органі�
зацію навчального процесу 
в кредитно�модульній системі
підготовки фахівців; а також
визначено особливості впрова�
дження кредитно�модульної си�
стеми організації навчального
процесу; запроваджено нав�
чальну дисципліну для магістрів
та аспірантів «Вища освіта 
і Болонський процес» як зразок
для побудови учбових програм
за принципом кредитно�мо�
дульного навчання й оцінюван�
ня знань студентів.

На початку 2004/2005 на�
вчального року у вищих навча�
льних закладах розроблено
тимчасові положення про кре�
дитно�модульну систему орга�
нізації навчального процесу;
підготовлено експерименталь�
ні учбові програми, які крім
основних складових навчаль�
ного плану включають інфор�
мацію про обсяг навчальної
дисципліни в кредитах ECTS;
адаптовано шкалу оцінювання
знань студентів вищих навчаль�
них закладів до національної
шкали та шкали ECTS.

Під час педагогічного експе�
рименту опрацьовано такі за�
гальні засади:

• установлено обсяг кредиту
ECTS в Україні – 36 академічних
годин (згідно з розрахунками,
що узгоджуються з практикою
європейських країн), а також
річне навчальне навантаження
студента – 60 кредитів ECTS;

• запропоновано методику
перерахування обсягу навчаль�
ного навантаження чинних
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навчальних планів у кредити 
ECTS;

• адаптовано до європейських
вимог окремі навчально�мето�
дичні документи, розроблено
додаток до диплома європей�
ського зразка та затверджено
типову форму інформаційного
пакета напряму підготовки
(спеціальності).

Протягом 2006/2007 навчаль�
ного року у вищих навчальних
закладах України III–IV рівнів
акредитації запроваджено кре�
дитно�трансферну систему, під�
готовлено відповідний пакет
інноваційних нормативних до�
кументів, розроблено рекомен�
дації та здійснено організаційні
заходи із запровадження додат�
ка до диплома європейського
зразка (Diploma Supplement).

Завдання на майбутнє вклю�
чають розроблення системи за�
безпечення якості відповідно до
стандартів і норм Європейсько�
го простору вищої освіти, 
а також запровадження третьо�
го циклу навчання, підвищення
рівня працевлаштування бака�
лаврів, забезпечення мобіль�
ності викладачів і студентів,
розширення зв'язків між вищи�
ми навчальними закладами та
громадськістю.

Стан і проблеми сучасної
системи професійної підго�
товки державних служ�
бовців.

Прийняття указів Президента
України від 30 травня 1995 року
№ 398/95 «Про систему підго�
товки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації державних
службовців» та від 10 листопада
1995 року № 1035/95 «Про
затвердження Програми кадро�
вого забезпечення державної
служби та Програми роботи 
з керівниками державних під�
приємств, установ і організацій»
забезпечило становлення і функ�
ціонування системи професій�
ного навчання державних служ�
бовців в Україні. Реалізація
заходів, спрямованих на вико�
нання цих указів, дала можли�
вість комплексно внормувати та

визначити концептуальні й пра�
ктичні засади організації про�
фесійного навчання державних
службовців, створивши для
цього відповідну мережу нав�
чальних закладів.

Зокрема, розроблено норма�
тивно�правову базу з питань
функціонування системи підго�
товки, перепідготовки та під�
вищення кваліфікації держав�
них службовців; започатковано
створення засад наукового об�
ґрунтування формування змісту
професійного навчання дер�
жавних службовців; сформова�
но освітню галузь «Державне
управління» для підготовки ма�
гістрів за спеціальностями «Дер�
жавне управління» і «Державна
служба», що включають необ�
хідний спектр спеціалізацій;
упроваджено механізми ліцен�
зування й акредитації освітньої
діяльності навчальних закладів
з підготовки та підвищення
кваліфікації державних служ�
бовців; розроблено й запро�
ваджено порядок формування
державного замовлення на під�
готовку та підвищення кваліфі�
кації державних службовців.

Магістерська підготовка дер�
жавних службовців розпочалася
з 1995 року і на сьогодні здійс�
нюється через Національну
академію державного управлін�
ня при Президентові України та
її чотири регіональні інститути
у Дніпропетровську, Львові, Оде�
сі та Харкові за спеціальнос�
тями «Державне управління» 
і «Управління суспільним роз�
витком» – для зайняття посад
державних службовців I–IV ка�
тегорій, а також через чотир�
надцять магістратур державної
служби за спеціальністю «Дер�
жавна служба» – для зайняття
посад державних службовців
V–VII категорій.

Для підготовки державних
службовців Головдержслужбою
України на конкурсній основі
відібрано Київський національ�
ний економічний університет
імені Вадима Гетьмана, Дніпро�
петровський національний уні�

верситет, Донецький націо�
нальний технічний університет,
Івано�Франківський національ�
ний технічний університет
нафти і газу, Одеську національ�
ну юридичну академію, Східно�
український національний уні�
верситет ім. В. Даля, Тернопіль�
ський державний економічний
університет, Харківський націо�
нальний економічний універ�
ситет, Миколаївський держав�
ний гуманітарний університет
імені Петра Могили, Чернігів�
ський державний техноло�
гічний університет, Чернівець�
кий національний університет
ім. Ю. Федьковича, Хмельниць�
кий університет управління та
права, Донецький державний
університет управління та Кла�
сичний приватний університет
(м. Запоріжжя).

В Україні професійне навчан�
ня державних службовців здійс�
нюється за державними й галузе�
вими стандартами вищої освіти,
стандартами вищих навчальних
закладів, що ліцензовані та акре�
дитовані в освітній галузі «Дер�
жавне управління» за різними
формами навчання. Однак сучас�
на система професійної підго�
товки посадових осіб місцевого
самоврядування не в повній мірі
відповідає вимогам сьогодення.
Зокрема, потребують поліпшен�
ня та приведення до міжна�
родних норм стандарти якості
форм і змісту навчання. Вони 
є базою для надання якісних 
публічних послуг, проходження
служби, а також формування 
й оновлення змісту навчання. Не
втрачають актуальності питання
щодо вдосконалення технологій
та якості підбору претендентів 
на навчання, працевлаштування
випускників магістратур, ство�
рення умов для проходження
ними державної служби та вико�
ристання інтелектуального по�
тенціалу, здобутого за час нав�
чання. На сьогодні професійне
навчання не стало складовою
професійної діяльності держав�
них службовців і не сприяє пла�
нуванню їхньої кар'єри.
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Що необхідно зробити?
Проблема адаптації профе�

сійної підготовки державних
службовців до вимог Болонсько�
го процесу сьогодні надзвичай�
но актуальна, оскільки стосується 
в першу чергу питання якості
освіти та надання управ�
лінських послуг, працевлашту�
вання магістрів освітньої галузі
«Державне управління» та їхньої
конкурентоспроможності. Од�
нак ми не повинні повністю
переносити досвід інших країн
та європейські інновації на віт�
чизняну освітню систему без
урахування кращих національ�
них традицій та українського
менталітету, а маємо домогтися
їх гармонійного поєднання, ви�
словивши своє бачення проб�
леми. Це можливо, тому що
міжнародні стандарти гнучкі 
й націлені на основний резуль�
тат – надання якісних освітніх
послуг й отримання якісних
знань з метою забезпечення
конкурентоспроможності на
ринку праці.

Разом з тим цей процес 
є непростим. Проблемними за�
лишаються питання щодо прий�
няття та визнання спільної си�
стеми порівнюваних освітніх
кваліфікацій і наукових ступенів,
уведення двох етапів навчання –
додипломного (бакалавр) і після�
дипломного (магістр). Для їх
вирішення необхідно перегля�
нути нормативно�правову базу 
з питань освіти й професійного
навчання державних службовців
та внести відповідні зміни 
в першу чергу до законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», 
а також до Положення про
систему підготовки, перепідго�
товки та підвищення кваліфікації
державних службовців, затвер�
дженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого
1997 року № 167.

Потребують перегляду стан�
дарти та програми підготовки
магістрів освітньої галузі «Дер�
жавне управління», терміни та
форми навчання. Адже під�
готовка магістрів у цій галузі має

свою специфіку – вона здійсню�
ється державними службовцями
на основі раніше отриманого
освітньо�кваліфікаційного рів�
ня магістра або спеціаліста, що 
є повною вищою освітою.

З метою приведення органі�
зації професійної підготовки
державних службовців до вимог
Болонського процесу, врахову�
ючи, що центральною ланкою
системи управління та забез�
печення якості є освітній про�
цес, Головдержслужбі необхідно
здійснити ряд заходів.

• Переглянути перелік напря�
мів і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка держав�
них службовців у країнах –
учасницях Болонського процесу.

• Адаптувати державні стан�
дарти підготовки магістрів ос�
вітнього напряму «Державне
управління» і внести відповідні
зміни у формування освітньо�
кваліфікаційних характеристик
фахівців відповідно до їхньої
компетенції, модульної побудо�
ви навчальних планів, підпоряд�
кування змісту освіти чітко
визначеним професійним ком�
петенціям та створення відпо�
відної системи діагностики.

• Розробити положення, що
стосуються організації навчаль�
ного процесу, індивідуального
плану навчання та системи
оцінювання слухачів в освітній
галузі «Державне управління»; 
а також вимоги щодо форму�
вання графіків навчального
процесу та учбових планів на
поточний рік з урахуванням
ECTS; порядки ліквідації акаде�
мічної заборгованості, відраху�
вання та поновлення студентів,
моніторингу працевлаштування
випускників освітньої галузі
«Державне управління».

• Посилити контроль у систе�
мі забезпечення якості підго�
товки державних службовців
шляхом проведення регулярних
опитувань (анкетування) слуха�
чів, магістрів та їхніх потен�
ційних замовників і розробити
пілотний проект щодо запро�
вадження системи управління

якістю за ДСТУ ISΟ 9001–2001 
у професійне навчання держав�
них службовців з метою вста�
новлення єдиних уніфікованих
стандартів і норм до організації
навчального процесу та оцінки
рівня знань випускників робо�
тодавцями.

• І найголовніше – створити
систему такого професійного
навчання, результати якого
сприятимуть розбудові України
та її конкурентоспроможності.
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Постановка проблеми. Не�
обхідність збереження й укріп�
лення національної незалеж�
ності, подолання криз, поглиб�
лення прогресивних еконо�
мічних і політичних реформ
об'єктивно ставить перед Украї�
ною завдання інтеграції з інши�
ми країнами Європи. Чільне
місце тут посідають гармоніза�
ція стандартів України з міжна�
родними, введення в усіх жит�
тєво важливих сферах загально�
прийнятих в Європі норм, 
а також створення позитивного
іміджу України у світі. Такі
завдання потребують активного
функціонування різних україн�
ських структур у міжнародному
інформаційному просторі, а от�

же, і розроблення скоординова�
ної інформаційної політики,
насамперед на законодавчому
рівні. У зв'язку із цим набувають
особливої актуальності пи�
тання міжнародного інфор�
маційного обміну. Зважаючи на
глобальні зміни та процеси, що
супроводжують світовий розви�
ток, динамізацію сучасної си�
стеми міжнародних відносин,
дедалі важливішу роль відіграє
інформаційна складова зовніш�
ньої політики.

Мета статті – аналіз медіа�
ринку держави як необхідність
створення ефективної системи
інформаційного захисту націо�
нальних інтересів і формування
прихильного ставлення до Ук�
раїни на міжнародній арені,
включаючи перспективний на�
прям європейської інтеграції.
Поставлена мета реалізується 
в таких дослідницьких завдан�
нях – визначити внутрішні ас�
пекти інформаційної безпеки 
у процесі євроатлантичної ін�
теграції та проаналізувати мож�
ливі загрози інформаційно�
технологічній безпеці України;
дослідити питання законодав�
чого врегулювання в контексті
європейської інтеграції.

Виклад основного матеріа�
лу. Україна завдяки її геополі�
тичному розташуванню є об'єк�
том інтересів багатьох розви�
нутих держав, що обумовлює
велику вірогідність втягування
її в інформаційну війну й вима�
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гає розроблення методологіч�
них основ інформаційної без�
пеки як фундаменту для форму�
вання та реалізації політики
захисту національних інтересів
на інформаційному рівні, а та�
кож створення національної
системи інформаційної без�
пеки, тобто забезпечення тако�
го стану захищеності життєво
важливих інтересів особистості,
суспільства й держави, за якого
зводяться до мінімуму можливі
збитки через неповноту, невчас�
ність і недостовірність повідом�
лень, негативний вплив медіа,
несприятливі наслідки функціо�
нування інформаційних тех�
нологій, а також через несанкці�
оноване поширення різних
відомостей.

Подальше поглиблення й ак�
тивізація роботи у сфері співро�
бітництва України з Європей�
ським Союзом, зокрема прове�
дення заходів, спрямованих на
реформування та наступний
розвиток систем зв'язку Украї�
ни, є необхідними для досяг�
нення рівня відповідності
вимогам ЄС. Наявність належної
нормативної бази – це тільки
перший крок у напрямі ство�
рення потрібного рівня безпеки
держави в цій сфері [1].

У сучасному світі розростання
міжнародного тероризму при�
звело до появи новітніх його
форм, зокрема виникнення
принципово нових і високотех�
нологічних, таких як кібертеро�
ризм. Використання подібних
інформаційних технологій змі�
нило значення державних кор�
донів у контексті національної
безпеки. Для України існують
різні потенційні загрози в ін�
формаційній сфері через незба�
лансованість державної політи�
ки й відсутність необхідної
інфраструктури в галузі поши�
рення інформації; повільне вхо�
дження України до міжнародно�
го інформаційного ринку, відсут�
ність у світового співтовариства
об'єктивного уявлення про нашу
державу; інформаційну експан�
сію з боку інших країн; можли�

вість витоку інформації, що міс�
тить державну таємницю, а та�
кож конфіденційних відомостей,
що є власністю держави [1].

Усе це вимагає впровадження
й реалізації заходів щодо здій�
снення політики інформаційної
безпеки, особливо захисту да�
них. У такій площині важливим
є безперервний і послідовний
моніторинг загроз, пов'язаних 
з веденням спеціальних інфор�
маційних операцій, з оцінюван�
ням можливостей запобігання
та протидії таким загрозам або
їх нейтралізації [2].

Моніторинг має охоплювати: 
• динаміку внутрішньої та

зовнішньої політичної ситуації,
глобальні й локальні політичні
протиріччя та конфлікти;

• науково�технічний прогрес
у сфері розроблення заходів 
і методів проникнення в інфор�
маційні ресурси і впливу на
інформаційну інфраструктуру, 
а також у сфері захисту інфор�
мації;

• стан законодавчо�правової
бази інформаційної безпеки 
в країні порівняно з відповід�
ними міжнародними докумен�
тами;

• ефективність систем інфор�
маційної безпеки.

Певний інтерес для розроб�
лення принципів міжнародного

інформаційного обміну України
становить низка угод, прийнятих
країнами СНД, про співробіт�
ництво в галузі інформації, про
обмін правовою інформацією,
про міждержавний обмін еконо�
мічною інформацією, про між�
державний обмін науково�тех�
нічною інформацією тощо [3].

Здійснюючи інформаційну
політику, органи державної вла�
ди повинні:

• сприяти створенню й поши�
ренню інформаційної продукції
вітчизняного виробника, насам�
перед україномовної, у глобаль�
них комп'ютерних мережах 
і системах;

• дотримуватися принципів
Конвенції про права людини,
міжнародних документів у сфері
міждержавного інформаційно�
го співробітництва, ратифікова�
них Україною;

• забезпечувати ефективність
участі України у світовому інфор�
маційному просторі, розповсю�
дження у світі вітчизняної куль�
турно�мистецької та друкованої
продукції.

Варто також ураховувати
принципи міжнародного спів�
робітництва в інформаційній
сфері найбільш розвинутих
країн Європи, передусім Німеч�
чини, Франції, Англії. Типовими
для відносин між цими дер�
жавами є: підтримання динаміч�
ної конкуренції, забезпечення
відкритого доступу до інфор�
маційно�телекомунікаційних
систем та універсального досту�
пу до інформаційних продуктів і
послуг; визнання необхідності
співробітництва з менш роз�
винутими країнами. Хоча бага�
то із цих принципів не можуть
бути реалізовані в сучасній
Україні, економічний і техноло�
гічний розвиток якої поки що
здебільшого відводить їй роль
пасивного користувача [4].

Існуюча в Україні норма�
тивно�правова база у сфері між�
народної інформаційної діяль�
ності, включаючи й міжнародне
інформаційне співробітництво,
через низку причин характери�
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зується як фрагментарна, а тому
не створює систематизованого
законодавчого поля, наявність
якого є єдиною умовою гаран�
тування інтересів національної
безпеки у сфері інформації. Час�
тина положень з питань інфор�
мації не завершені, а іноді навіть
суперечать одне одному, що
призводить до різного їх трак�
тування й законодавчих колізій
з відповідними наслідками та
порушеннями [5; 6].

Негативний чинник станов�
лять недоліки в самому законо�
давстві: застарілі деякі положення
законодавчо�правових докумен�
тів, що стосуються інформації;
недостатньо розроблені юри�
дичні механізми реалізації й за�
хисту права на інформацію;
термінологічна невпорядкова�
ність; наявність суперечностей 
у регулюванні певних суспільних
відносин різними законами, що
призводить до неоднозначного
тлумачення їх норм і створює
труднощі для застосування [4].

На реалізацію Плану заходів із
виконання обов'язків та зобов'я�
зань України, що випливають з її
членства в Раді Європи, Міністер�
ством юстиції підготовлено про�
ект Закону України «Про внесен�
ня змін до Закону України "Про
інформацію"» (нова редакція).
Завданням законопроекту є вдо�

сконалення суспільних відносин
у галузі інформації, чітке врегу�
лювання режиму отримання
відомостей, спрощення доступу
до даних тощо.

Нова редакція Закону Украї�
ни «Про інформацію» склада�
ється з 8 розділів і визначає такі
положення: режим доступу до
інформації; порядок її отри�
мання за запитами; оскарження
рішень, дій чи бездіяльності
органів державної влади й орга�
нів місцевого самоврядування,
об'єднань громадян, підпри�
ємств, установ та організацій
незалежно від форми власності;
питання охорони інформації;
відповідальність за порушення
законодавства про інформацію
тощо [7].

При цьому враховано пропо�
зиції та зауваження експертів
Ради Європи, зокрема такі, що
стосувалися термінології проек�
ту: вилучено терміни «інфор�
маційні відносини», «національ�
ний інформаційний простір».
Ідеться про приведення закону
до норм міжнародного права.
Так, поняття «інформаційні від�
носини» є незвичним для євро�
пейських законів, тому в них
просто відсутнє. Права людини
поширюються на всіх фізичних
осіб і мають бути забезпечені
державою. У законодавчих до�
кументах країн Європи право на
інформацію визначають прос�
то – як право доступу кожного
громадянина до всієї інформа�
ції, якою володіють органи дер�
жавної влади. Поняття «націо�
нального інформаційного прос�
тору» несумісне зі статтею 19
Міжнародного пакту про грома�
дянські і політичні права [8]. 
У міжнародному праві встанов�
лено, що право на свободу вира�
ження поглядів і на інформацію
є таким, що існує, незважаючи
на державні кордони. 

Запропоновано вилучити ще
такі терміни, як «достовірність»,
«повнота» і «точність інформа�
ції», тому що громадяни мають
право на всю інформацію, якою
володіє будь�який орган дер�

жавної влади. Принцип відкри�
тості у відносинах між громадя�
нами й державною владою ви�
магає від представників влади
бути відкритими та ділитися всі�
єю інформацією, що є в їхньому
розпорядженні.

Щодо власності на інформа�
цію, то однозначно, за визна�
ченням експертів, власником
інформації є народ, тобто плат�
ники податків, які заплатили за
її створення, опрацювання та
збереження. Тому всі інші поси�
лання на власність інформації,
якою володіють органи держав�
ної влади, із закону теж потріб�
но прибрати.

Окрім того, на думку фахівців,
у законопроекті зайва типологія
інформації (інформаційна, пра�
вова, статистична, соціологічна,
про товари тощо), оскільки пра�
во на доступ поширюється на
всю інформацію, якою володі�
ють органи державної влади.

За оновленим законом макси�
мально спрощується процедура
запитів. Так, відповідно до стат�
ті 44, запит може подаватися на
вибір запитувача в усній або
письмовій формі (поштою, фак�
сом чи електронною поштою).
Крім того, задоволення запиту
здійснюється у спосіб, який
вимагає запитувач. Законопро�
ект також зобов'язує розпоряд�
ників інформації допомагати
запитувачам, наприклад у ви�
падку, коли особа з поважних
причин (інвалідність, хвороба
тощо) не може власноруч нада�
ти письмовий запит.

У новій редакції змінено нор�
ми щодо строків надання інфор�
мації за запитами. Згідно зі
статтею 46, строк вивчення запи�
ту на предмет можливості його
задоволення не повинен пере�
вищувати п'яти робочих днів.

Закон також доповнено но�
вим розділом «Оприлюднення
інформації суб'єктами владних
повноважень», який установлює
обов'язок посадовців надавати
відомості для опублікування.

За порушення законодавства
про інформацію новим доку�
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ментом передбачено санкції –
від дисциплінарних до кримі�
нальних [9].

Крім проблеми доступу різ�
них верств населення до інфор�
мації на сьогодні залишаються
невирішеними питання впливу
органів державної влади й орга�
нів місцевого самоврядування
на засоби масової інформації
[10]. Перш за все, ЗМІ в державі,
яка декларує верховенство пра�
ва, не повинні розглядатися як
інструмент органів влади. Один
із принципів європейської де�
мократичної політики у сфері
мас�медіа полягає в тому, що
вони мають бути чітко й ефек�
тивно відокремлені від політич�
ної влади. Органи влади можуть
оприлюднювати відомості про
свої рішення й діяльність, а та�
кож певні заяви, що становлять
суспільний інтерес, через ЗМІ,
але не повинні мати жодних
виняткових прав на викорис�
тання мас�медіа, прийняття рі�
шень щодо їх наповнення.

У державних органів існує по�
треба доносити свою точку зору
до громадськості, і це слід роби�
ти шляхом надання доступу до
інформації, а також у рамках
стратегії у сфері ЗМІ. Інакше
кажучи, потрібно зацікавлюва�
ти мас�медіа, а не вимагати інте�
ресу від них. Зазначене перед�
бачає налагодження відносин зі
ЗМІ, проведення брифінгів для
їх представників, випуск прес�
релізів тощо. Владні органи та
державні службовці мають пе�
ребувати під пильним наглядом
мас�медіа, але такий нагляд нав�
ряд чи буде ефективним, якщо
ЗМІ знаходитимуться у влас�
ності держави або будуть пов'я�
зані з нею якимось іншим чи�
ном [9].

З огляду на це та План заходів
із виконання обов'язків та зобо�
в'язань України, що випливають
з її членства в Раді Європи, Міні�
стерством юстиції підготов�
лено проект Закону України
«Про реформування державних
і комунальних друкованих за�
собів масової інформації». 

У проекті закону передбачено
реформування друкованих ЗМІ,
засновниками яких є органи
державної влади та місцевого
самоврядування.

Водночас запроваджується
підготовка нової редакції Зако�
ну України «Про систему Су�
спільного телебачення і радіо�
мовлення України».

Крім того, Основними заса�
дами розвитку інформаційного
суспільства в Україні на 2007–
2015 роки [11] передбачено
підготувати та прийняти Інфор�
маційний кодекс України, до
якого потрібно включити роз�
діли про засади електронної
торгівлі, охорону прав на зміст
комп'ютерних програм, удоско�
налення захисту прав інтелек�
туальної власності, зокрема
авторського права при розмі�
щенні та використанні творів 
у інтернеті, про охорону баз
даних, дистанційне навчання,
телевізійну медицину, надання
органами державної влади та
органами місцевого самовряду�
вання юридичним і фізичним
особам інформаційних послуг 
з використанням всесвітньої
мережі, про комерційну таєм�
ницю тощо.

Разом з тим Україна має
дотримуватися принципів між�
державного інформаційного
співробітництва:

1) пріоритету норм міжна�
родного права;

2) відкритості інформацій�
ного простору (з урахуванням
установлених чинним законо�
давством обмежень);

3) свободи світової інформа�
ційної діяльності;

4) додержання балансу інте�
ресів особи, суспільства, дер�
жави;

5) верховенства закону;
6) захисту інтересів суб'єктів

України – учасників світової
інформаційної діяльності;

7) комплексності та адекват�
ності заходів захисту націо�
нальних інтересів;

8) консолідованої відпові�
дальності держави й суспільства

за інформаційну безпеку та
суверенітет.

Концепція національної ін�
формаційної політики України
як учасника світового інфор�
маційного простору формуєть�
ся виходячи з таких завдань:

1) захисту національних інте�
ресів України в умовах глоба�
лізації інформаційних процесів,
входження у світовий інформа�
ційний простір і глобальні
інформаційні мережі;

2) інтеграції телерадіоінфор�
маційної структури України 
в телерадіоінформаційний про�
стір країн – членів ЄС і світовий
телерадіоінформаційний прос�
тір;

3) приєднання національної
інфраструктури зв'язку України
до європейської інформаційної
інфраструктури і глобальної ін�
формаційної інфраструктури.

У процесі міжнародного спів�
робітництва здійснюється ак�
тивний обмін інформацією,
тому особливе значення має
правовий режим секретних
відомостей, що стають або мо�
жуть стати об'єктом такої спів�
праці.

Важливою сферою міжнарод�
ного співробітництва, тісно
пов'язаною з передачею інфор�
мації як відкритої, так і з обме�
женим доступом, є експорт та
імпорт товарів і технологій, що
підлягають контролю відповід�
но до міжнародних зобов'язань

ДО  СТАНДАРТІВ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ

Владні органи 
та державні
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перебувати під

пильним наглядом
мас�медіа, але такий

нагляд навряд чи буде
ефективним, якщо

ЗМІ знаходитимуться
у власності держави
або будуть пов'язані 

з нею якимось 
іншим чином
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ДО  СТАНДАРТІВ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ

України щодо нерозповсюд�
ження зброї масового знищен�
ня й засобів її доставки, а також
звичайних видів озброєнь, пе�
редача та накопичення яких,
залежно від політичної ситуації
у світі, може призвести до над�
звичайних ситуацій [12]. Оскіль�
ки передача товарів і послуг
включає передачу інформації 
в будь�якій формі, дуже важливо
забезпечити її надійний захист 
і вилучити можливість несанк�
ціонованого передавання даних
за межі України [13].

Ураховуючи бурхливий роз�
виток сучасних засобів зв'язку,
насамперед інтернету, важли�
вого значення набуває конт�
роль за передачею конфіден�
ційної інформації з викорис�
танням електронних засобів
зв'язку [2].

Отже, є об'єктивна потреба 
в активному державно�право�
вому регулюванні науково�
технологічної та інформацій�
ної діяльності й у відверненні
інформаційних загроз, тобто 
в опрацюванні такого націо�
нального законодавства, що
відповідало би нормам міжна�
родного права й водночас ефек�
тивно захищало власне україн�
ські національні інтереси.

Найактуальнішими тут є такі
завдання:

1) створення гарантованої ін�
формаційної безпеки держави,

особи й суспільства з одночас�
ним виокремленням нагальних
пріоритетів;

2) урахування реалій сучасно�
го світового інформаційного
простору, що рухається до гло�
бального інформаційного су�
спільства.

Не варто забувати про внут�
рішні аспекти інформаційної
безпеки, пов'язані з належною
прозорістю інформації, особ�
ливо важливою в умовах влад�
но�адміністративного та госпо�
дарчого реформування. Слід
визнати, що в Україні остан�
німи роками не зовсім чіткими
є механізми обміну інформа�
цією між державою й суспільст�
вом та між суспільством і при�
ватними мас�медіа, наслідком
чого стала «війна всіх проти
всіх». Насамперед ідеться про
необхідність запровадження
єдиної концепції державної
пропаганди; посилення дер�
жавного контролю за інформа�
ційним обігом; повернення
державі можливостей достат�
нього інформування суспільст�
ва про свої цілі та наміри [13].

Що ж до інформаційно�пси�
хологічної безпеки, тісно по�
в'язаної з інформаційною полі�
тикою, то її створення має
передбачати ефективне та ком�
петентне використання держа�
вою певних інструментів регу�
лювання, а саме:

• обов'язкове ліцензування
медіа�інформаційної діяльно�
сті;

• обов'язкову сертифікацію
засобів і методів безпеки та по�
стійний контроль за діяльністю
в даній сфері;

• застосування експертної
системи виявлення негативних
інформаційно�психологічних
впливів.

Під час розгляду інформацій�
них впливів постає проблема
захисту: побудова контргри,
блокування чи мінімізація нас�
лідків. Система національної
безпеки країни гарантує захист
лише від тих небезпечних ситу�
ацій, проти яких вона спрямо�

вана [10]. Тому подолати будь/
яку систему безпеки, зокрема
національну, можливо двома ос�
новними способами:

1) посилити тиск за напря�
мами загроз, на запобігання
яким спрямована система без�
пеки;

2) знайти та створити такі
загрози, проти яких система
безпеки не спрацює.

Залежно від ситуації можна
виділити три типи стратегії реа�
гування: на правдиву ситуацію,
прогнозовану або штучно ство�
рену. Тому доцільно розробити
системи протидії іноземним
впливам за трьома вказаними
вище типами [14].

Уявімо, що з метою запобі�
гання будь�яким інформацій�
ним впливам із зовні, країна
зробила все для того, аби не
допустити потоку небажаної ін�
формації. Такі дії призведуть до
виникнення нових загроз:

1) ризику ізоляції;
2) позбавлення комунікації 

з іншими країнами;
3) втрати здатності розвитку;
4) позбавлення можливості

вчитися поведінки взаємодії.

Прикладом можуть слугувати
складні інформаційні відноси�
ни, що мають місце в медіа�
сфері між Україною та Росією.
Інформаційна взаємодія країн
через низку об'єктивних і суб'єк�
тивних причин є надмірно аси�
метричною: важелі впливу ак�
тивно використовуються росій�
ською стороною для нав'я�
зування українському суспільст�
ву та його політичним й еконо�

Слід визнати, 
що в Україні 

останніми роками 
не зовсім чіткими 

є механізми обміну
інформацією 

між державою 
й суспільством 

та між суспільством 
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доносити свою точку
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стратегії у сфері ЗМІ
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мічним елітам власного бачен�
ня процесів, що відбуваються 
в Україні, її внутрішньої та
зовнішньої політики. Водночас
виважена українська позиція 
в російських ЗМІ майже відсут�
ня, бо навіть наявні в нашій
державі інформаційні ресурси
використовуються із цією ме�
тою недостатньо [15].

Будь�які спроби захищати
«суверенну інформаційну тери�
торію» за умов розвиненості
сучасних засобів глобальних
масових комунікацій приречені
на невдачу. Інформаційна без�
пека – це той випадок, коли
найліпшим способом оборони
є наступ, бо ефективно її забез�
печити в умовах сучасного світу
може лише та держава, що вда�
ється до активної цивілізованої
інформаційної експансії, тобто
вміє організовувати інформа�
ційну роботу не тільки на влас�
ній території.

Висновки. Незважаючи на
те, що в зарубіжній пресі з'явля�
ється більше публікацій, які
зацікавлено й позитивно висвіт�
люють діяльність українського
політикуму, уявлення про Украї�
ну у світі все ще залишається
досить поверховим, фрагмен�
тарним і багато в чому негатив�
ним. Воно не відповідає геополі�
тичним та потенційним еконо�
мічним складовим нашої краї�
ни – найбільшої в Європі за те�
риторією, п'ятою за чисельністю
населення, з потужними промис�
ловими, сільськогосподарськи�
ми, науковими та військовими
можливостями.

Основою формування пози�
тивного іміджу країни є, насам�
перед, внутрішньополітична
стабільність, прогресивний роз�
виток економіки, реформу�
вання українського суспільства,
європейський вектор зовніш�
ньої політики та зміцнення ролі
й місця України у світі.

Для кардинального поліп�
шення ситуації необхідні кіль�
кісні та якісні зрушення в роботі
зовнішньополітичного відомст�
ва, адже активну діяльність, по�

в'язану із зовнішніми відноси�
нами, здійснюють також дипло�
матичні установи та відомства,
усвідомлюючи важливість при�
сутності держави на міжнарод�
ній арені для ефективного
забезпечення національних ін�
тересів. Виходячи з обмеже�
ності інформаційних ресурсів 
і враховуючи світовий досвід,
такі відомства повинні чітко
окреслити коло пріоритетних
заходів, які мають супроводжу�
ватися відповідним інтелекту�
альним, ресурсним, кадровим та
фінансовим забезпеченням.

З огляду на це реформування
інформаційного законодавства
має відбуватися поетапно: спо�
чатку – прийняття нової редак�
ції базового Закону України
«Про інформацію» і внесення
змін до законів у цій галузі, що
гармонізують їх з нормами
міжнародного права; потім –
систематизація інформацій�
ного законодавства шляхом
кодифікації, тобто прийняття
Інформаційного кодексу Украї�
ни, який об'єднав би всі інсти�
тути цієї галузі права. Одночас�
но необхідно створювати умови
для залучення та використання
фінансових програм, пропоно�
ваних Європейським Союзом,
Організацією з безпеки та спів�
робітництва в Європі, Організа�
цією Об'єднаних Націй та
іншими міжнародними органі�
заціями для підтримання проек�
тів інформаційного суспільства
й розвитку регуляторних інсти�
туцій.

Список використаних джерел
1. Воронина, Т. П. Информацион�

ное общество: сущность, черты,
проблемы / Т. П Воронина. – М. :
ЦАГИ, 1995. – 111 с. 

2. Литвиненко, О. В. Спеціальні
інформаційні операції : монографія 
/ О. В. Литвиненко. – К. : НІСД, 1999. –
163 с.

3. Засурский, И. И. Масс�медиа
второй республики / И. И. Засур�
ский. – М. : Изд�во Моск. ун�та, 1999. –
272 с.

4. Горный, Е. Интернет для журна�
листов / Е. Горный // Русс. журн. :
ежедн. сетевое изд. – 1999. – 27 мая. –

Режим доступа: http://russ.ru/netcult
/99�05�27/gorny.htm.

5. Про основи національної безпе�
ки України : Закон України : прий�
нятий 19 черв. 2003 р. : № 964�IV //
Голос України. – 2003. – 22 лип.

6. Про інформацію :  Закон
України : прийнятий 2 жовт.
1992 р. : № 2657�ХІІ // Голос Ук�
раїни. – 1992. – 13 листоп.

7. Про внесення змін до Закону
України «Про інформацію» : проект
Закону України : нова редакція. –
Спосіб доступу: http://www.slavu�
tichcity.net/modules.php?op=mod�
load&name=Subjects&file=index&re
q=�viewpage&pageid=1169.

8. Міжнародний пакт про грома�
дянські і політичні права / ООН :
ратифіков. Указом Президії Верхов.
Ради УРСР № 2148�VIII від 19.10.73.
– Спосіб доступу: http://zakon1.rada.
gov.ua.

9. Остапа, С. Експерти та громад�
ськість обговорили законопро�
ект «Про внесення змін до Закону
"Про інформацію"» / Світлана
Остапа // Телекритика. – 2007. –
№ 3. – С. 7.

10. Sklyarenko, O. The Transition to
a global politics : Concepts of modern�
ization and development / Оksana
Sklyarenko // Globalization and
Development of the Political Systems
of European Countries : Almanac 
/ Univ. of Warsaw Inst. of political sci�
ence. – 2002. – Nov. – P. 114.

11. Про основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Ук�
раїні на 2007–2015 роки : Закон
України : прийнятий 9 січ. 2007 р. :
№ 537�V // Відом. Верхов. Ради
України. – 2007. – № 12. – С. 511.

12. Братель, О. Поняття та зміст
доктрини інформаційної безпеки 
/ О. Братель // Право України. – 2006.
– № 5. – С. 36–40.

13. Анохин, М. Г. Информа�
ционно�коммуникативные техно�
логии в политике / М. Г. Анохин, 
М. Ю. Павлютенкова // Вестн. Рос.
ун�та дружбы народов. Cер. : Поли�
тология. – 1999. – № 1. – С. 110.

14. Варакин, Л. Е. Глобальное ин�
формационное общество: крите�
рии развития и социально�экономи�
ческие аспекты / Л. Е. Варакин. – М. :
Междунар. акад. связи, 2001. – 43 с.

15. Скляренко, О. Входження Ук�
раїни до світового інформаційного
простору та зміцнення її позитив�
ного образу / Оксана Скляренко 
// Вісн. держ. служби України. – 
2007. – № 1. – С. 23–26.

ДО  СТАНДАРТІВ  ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ



УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБИ УКРАЇНИ
В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ:
ДОСВІД ДІЯЛЬНОСТІ

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 1/200854

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Н
адання якісних управ�
лінських послуг та
ефективне здійснення

повноважень Головдержслужби
України в регіонах нині поста�
ють як першочергові завдання
органів державної влади всіх
рівнів, спрямовані на перспек�
тивне досягнення головної мети:
адаптації інституту вітчизняної
державної служби до стандартів
Європейського Союзу. Заявлена
мета свідчить про важливість
регіонального рівня у виконанні
поставлених завдань.

Реалізації цієї мети та завдань
мають сприяти територіальні
управління Головдержслужби
України, які почали створю�
ватися з 1 січня 2005 року згідно
з Указом Президента України
від 5 березня 2004 року № 278
«Про Концепцію адаптації ін�
ституту державної служби
України до стандартів Європей�
ського Союзу» та постановою
Кабінету Міністрів України від 
5 липня 2004 року № 842 «Про
утворення управлінь державної
служби Головного управління
державної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, 
мм. Києві та Севастополі».

Діяльність територіальних уп�
равлінь дає можливість:

• забезпечити системність 
у роботі кожного державного
службовця й органів державної
влади в цілому;

• посилити ефективність уп�
равлінської діяльності;

• удосконалити кадрову робо�
ту та підвищити професіоналізм
держслужбовців;

• надавати фізичним та юри�
дичним особам якісні управлін�
ські послуги.

Необхідність функціонуван�
ня такого органу влади на об�
ласному рівні зумовлена наяв�
ністю проблем, які змушені ви�
рішувати державні службовці.

Саме тому метою даної статті
є аналіз організації діяльності
Управління державної служби
Головдержслужби України в Чер�
нігівській області.

Станом на 1 січня 2008 року 
в Чернігівській області в орга�
нах виконавчої влади, місцевого
самоврядування та інших під�
розділах органів управління (за
виключенням працівників мит�
ної служби та МВС) налічувалося
11809 осіб, які мали статус
державних службовців і посадо�
вих осіб місцевого самовряду�
вання. Це становить 4,3% від
загальної кількості зайнятих 
в економіці області. З них 8754 –
державні службовці, 3055 – по�
садові осіби місцевого самовря�
дування.

Серед державних службовців,
які працюють в області, 2628 осіб
(30%) займають посади керів�
ників, 6126 осіб (70%) – посади
спеціалістів. Найбільш чисель�
ною є шоста категорія керів�
ників – 1804 особи (68,6%) –
і сьома категорія спеціалістів –
3722 особи (60,8%). За статис�
тичними даними, 6535 держав�
них службовців становлять
жінки.

За 2007 рік загальна кількість
державних службовців в області
збільшилася на 300 осіб (2,5%).

МИКОЛА СТРІЛЕЦЬ,
начальник Управління державної служби 
Головдержслужби України 
в Чернігівській області
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Таке зростання зумовлено роз�
ширенням кола установ, у яких
окремим категоріям праців�
ників надано статус державних
службовців. Це стосується перш
за все Управління з контролю за
використанням та охороною
земель у Чернігівській області 
й Головної державної інспекції
на автомобільному транспорті.

Крім того, 6931 державний
службовець має повну вищу
освіту, 1725 – неповну базову
вищу освіту, 10 – науковий сту�
пінь, 2 – учене звання. Без вищої
освіти працюють 98 осіб (1,1%),
що менше відповідного показ�
ника 2006 року на 0,3%.

В обласній, районних держав�
них адміністраціях та їх струк�
турних підрозділах працюють
2600 державних службовців. 
З них майже 900 осіб (33,3%) –
чоловіки та 1700 осіб (66,7%) –
жінки.

Упродовж 2007 року на дер�
жавну службу прийнято 1600
осіб (18,4% від загальної кіль�
кості), кожна шоста з яких
повинна була пройти випро�
бувальний термін, кожна третя
вже мала статус державного
службовця. За цей період з дер�
жавної служби вибуло 1102 осо�
би (12,6% від загальної кількос�
ті), з них кожна третя – з посади
керівника.

Середньомісячна заробітна
плата державного службовця за
2007 рік порівняно з 2006 ро�
ком зросла на 17% і становила
1687 грн. Це в 1,7 раза більше
середнього рівня заробітної пла�
ти в регіоні.

Аналіз якісного складу дер�
жавних службовців області по�
казує, що 21% з них віком до 
27 років. Кожен четвертий – 
у віці від 28 до 34 років. Кількість
працівників передпенсійного
віку 2007 року збільшилася на
136 осіб і становила 1200 осіб,
або 13,6% від загальної кіль�
кості. Чисельність державних
службовців пенсійного віку
зросла з 18 до 26 осіб, що
складає 0,3% від загальної кіль�
кості. Термін перебування на

державній службі продовжено
24 (або 0,3 %) працівникам: 
14 керівникам і 10 спеціалістам.
Фах управлінця мають понад
20% державних службовців.

Як бачимо, таке розмаїття «па�
літри» персоналу державної
служби актуалізує основні зав�
дання Управління державної слу�
жби Головдержслужби України 
в Чернігівській області, якими є:

• реалізація державної полі�
тики у сфері державної служби;

• забезпечення дотримання
місцевими органами виконав�
чої влади, територіальними
підрозділами центральних ор�
ганів виконавчої влади законів
України «Про державну службу»,
«Про боротьбу з корупцією»,
інших нормативно�правових
актів з питань державної служби
та боротьби з корупцією, а та�
кож вимог щодо професійної
відповідності кандидатів на зай�
няття посад державних служ�
бовців.

Управління відповідно до по�
кладених на нього завдань здій�
снює такі заходи:

• бере участь у забезпеченні
реалізації державної політики 
у сфері державної служби та
служби в органах місцевого
самоврядування;

• узагальнює практику за�
стосування законодавства з пи�
тань державної служби, що
належать до компетенції управ�
ління, і  готує пропозиції щодо
вдосконалення цього законо�
давства;

• вносить пропозиції щодо
покращення системи державної
служби;

• надає методично�консульта�
ційну допомогу у формуванні,
підготовці й використанні кад�
рового резерву для призначення
на посади державних службов�
ців і посадових осіб місцевого
самоврядування, у проведенні
конкурсного відбору для зай�
няття посад державних служ�
бовців і посадових осіб органів
місцевого самоврядування;

• аналізує потребу місцевих
органів виконавчої влади, тери�

торіальних підрозділів цент�
ральних органів виконавчої
влади й органів місцевого само�
врядування в підготовці, пере�
підготовці та підвищенні квалі�
фікації державних службовців 
і посадових осіб місцевого
самоврядування, вносить відпо�
відні пропозиції Головдерж�
службі України;

• надає методично�консуль�
таційну допомогу в проведенні
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації дер�
жавних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування
у вищих навчальних закладах,
закладах післядипломної освіти;
аналізує в межах своїх повно�
важень професійні програми та
плани�графіки підвищення ква�
ліфікації державних службовців
і посадових осіб місцевого само�
врядування п'ятої–сьомої кате�
горій та подає Головдержслужбі
України пропозиції щодо їх
погодження;

• бере участь у формуванні
державного замовлення на про�
фесійне навчання державних
службовців і посадових осіб міс�
цевого самоврядування та вно�
сить відповідні пропозиції
Головдержслужбі України;

• взаємодіє із центрами пере�
підготовки та підвищення квалі�
фікації працівників органів дер�
жавної влади й органів місцевого
самоврядування, державних під�
приємств, установ та організацій,
а також із Чернігівським держав�
ним технологічним університе�
том, надає їм консультаційно�
інформаційну допомогу;

• надає методично�консульта�
ційну допомогу посадовим осо�
бам щодо проходження держав�
ної служби та служби в органах
місцевого самоврядування;

• веде комп'ютерний облік
даних про державних службов�
ців четвертої–сьомої категорій
у Чернігівській області; допома�
гає місцевим органам виконав�
чої влади, територіальним під�
розділам центральних органів
виконавчої влади впроваджувати
на практиці роботи кадрових
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служб локальну систему «Карт�
ка», єдину державну комп'ютерну
систему «Кадри»; контролює,
збирає, узагальнює, аналізує дані
й подає відповідну інформацію
Головдержслужбі України;

• бере участь в організації 
й проведенні конференцій, се�
мінарів, нарад тощо з питань
державної служби та служби 
в органах місцевого самовряду�
вання;

• надає методично�консуль�
таційну допомогу та бере участь
у проведенні функціонального
обстеження діяльності місцевих
органів виконавчої влади, тери�
торіальних підрозділів цент�
ральних органів виконавчої
влади, вносить на розгляд
Головдержслужби України про�
позиції з удосконалення їх
структури;

• проводить моніторинг гро�
мадської думки щодо оцінки
діяльності місцевих органів
виконавчої влади, територі�
альних підрозділів центральних
органів виконавчої влади в Чер�
нігівській області, подає Голов�
держслужбі України аналітичні
висновки;

• бере участь в оцінюванні
ефективності надання місце�
вими органами виконавчої
влади, територіальними підроз�
ділами центральних органів
виконавчої влади державних
послуг фізичним та юридичним
особам;

• здійснює контроль за дотри�
манням визначених законодав�
ством умов реалізації грома�
дянами права на державну
службу;

• забезпечує консультування
місцевих органів виконавчої
влади, територіальних підроз�
ділів центральних органів вико�
навчої влади з питань надання
державним службовцям, які
згідно із законодавством потре�
бують поліпшення житлових
умов, безвідсоткового кредиту
для житлового будівництва або
придбання квартир чи індивіду�
альних житлових будинків;

• бере участь у здійсненні захо�
дів, спрямованих на забезпечен�

ня дотримання законодавства 
з питань державної служби,
запобігання проявам корупції
серед державних службовців;
проводить перевірку дотриман�
ня місцевими органами вико�
навчої влади, територіальними
підрозділами центральних орга�
нів виконавчої влади вимог
законів України «Про державну
службу», «Про боротьбу з коруп�
цією», інших нормативно�пра�
вових актів з питань державної
служби та боротьби з корупцією,
інформує про результати про�
веденої роботи Головдержслужбу
України;

• за дорученням Начальника
Головдержслужби України бере
участь у проведенні службових
розслідувань стосовно держав�
них службовців;

• здійснює контроль за по�
рядком ведення та зберігання
особових справ державних
службовців, формування та ви�
користання кадрового резерву;
проводить конкурсний відбір
на зайняття посад державних
службовців, а також атестацію
та щорічне оцінювання вико�
нання державними службов�
цями своїх обов'язків; узагаль�
нює отримані результати та
подає інформацію Головдерж�
службі України;

• вносить пропозиції щодо
скасування рішень місцевих
органів виконавчої влади та
територіальних підрозділів цент�
ральних органів виконавчої
влади з питань державної служ�
би, прийнятих усупереч зако�
нодавству, а також щодо усу�
нення виявлених недоліків 
і притягнення до відповідаль�
ності винних посадових осіб;
надає висновки Головдерж�
службі України про необхід�
ність погодження продовження
терміну перебування на дер�
жавній службі.

Територіальному управлінню
належить виключне право нада�
вати юридичні роз'яснення 
з питань проходження держав�
ної служби в області. Це озна�
чає, що наші висновки є обо�
в'язковими для виконання всіма

органами виконавчої влади на
Чернігівщині.

Про доцільність створення
таких територіальних підроз�
ділів Головдержслужби України
свідчить також і той факт, що 
в управління надходить велика
кількість звернень громадян 
з питань: проходження служби 
в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування, роз'я�
снення певних норм законів та
нормативно�правових актів.
Причому із запитами зверта�
ються як фізичні, так і юридичні
особи.

Наприклад, загальна кількість
звернень, що надійшли протя�
гом 2007 року, становила 997. 
З них чітко виділяються джере�
ла їх надходження, а саме: пись�
мові звернення – 114; усні – 385;
особисті прийоми, на яких були
подані звернення, – 225; звер�
нення, отримані під час прове�
дення прямої телефонної лі�
нії, – 273.

Серед основних питань, які
найчастіше порушуються гро�
мадянами, можна виділити такі,
що стосуються:

• проходження державної
служби та служби в органах міс�
цевого самоврядування;

• порядку призначення на
посади, присвоєння рангів дер�
жавним службовцям і поса�
довим особам місцевого само�
врядування;

• обчислення та зарахування
періодів роботи до стажу дер�
жавної служби;

• продовження терміну пере�
бування на державній службі;

• оплати праці;
• надання відпусток;
• виплати 10 посадових окла�

дів при виході на пенсію дер�
жавного службовця;

• призначення та перераху�
вання пенсії державним служ�
бовцям;

• установлення надбавок і ви�
плат;

• віднесення окремих посад
до категорії державних служ�
бовців;

• професійного навчання та
підвищення кваліфікації;
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• застосування законодавства
про працю, антикорупційного
законодавства тощо;

• оптимізації структури орга�
нів державної влади та органів
місцевого самоврядування;

• дотримання гарантій дер�
жавних службовців і посадових
осіб місцевого самоврядування
та ін.

Особливу увагу привертає та
частина звернень, що стосу�
ється порушення керівниками
органів державної влади та
органів місцевого самовряду�
вання законодавства про дер�
жавну службу, службу в органах
місцевого самоврядування, а та�
кож про працю й боротьбу з ко�
рупцією. Такі звернення конт�
ролюються особисто началь�
ником управління і в разі необ�
хідності розглядаються спільно
з працівниками правоохорон�
них органів.

Головдержслужба України 
в обов'язковому порядку розгля�
дає питання щодо продовження
терміну перебування на держав�
ній службі відповідно до статті
23 Закону України «Про держав�
ну службу». 

Управління у свою чергу
надає попередні висновки Го�
ловдержслужбі про необхід�
ність таких погоджень.

Так, упродовж 2007 року те�
риторіальне управління отри�
мало 29 подань від органів вико�
навчої влади щодо продов�
ження терміну перебування на
державній службі, з них управ�
лінням підтримано – 23, решта –
не підтримано.

Одним з основних напрямів
удосконалення управлінської
діяльності й підвищення її ефек�
тивності є кадрове оновлення,
підбір професійних молодих
кадрів, здатних працювати в су�
часних умовах. До речі, кадро�
вий склад управління є свідчен�
ням пріоритетності цього на�
пряму, оскільки на сьогодні тут
працює досить молодий колек�
тив професіоналів та однодум�
ців, середній вік яких складає 
33 роки. Причому всі працівники

управління мають повну вищу
освіту, троє з них – магістри,
четверо підвищують свій профе�
сійний рівень у магістратурі Чер�
нігівського державного техноло�
гічного університету за спеціаль�
ністю «Державна служба».

Слід зазначити, що в Чернігів�
ській області постійно збільшу�
ється кількість молодих спеціа�
лістів. На сьогодні 3 895 осіб
віком до 35 років працюють на
державній службі, близько 800 –
в органах місцевого самовряду�
вання.

Висококваліфіковані, досвід�
чені працівники управління
надають методично�консульта�
ційну та практичну допомогу
органам державної влади та міс�
цевого самоврядування, держав�
ним службовцям, посадовим осо�
бам місцевого самоврядування 
у вирішенні різних проблем,
зокрема організаційно�кадрових
(щовівторка працює пряма те�
лефонна лінія з питань прохо�
дження державної служби та
служби в органах місцевого
самоврядування), а також з пи�
тань дотримання законодавства
про державну службу, службу 
в органах місцевого самовряду�
вання та боротьби з корупцією.
Так, протягом 2007 року надано
методично�консультаційну до�
помогу 7 районним і 2 сільським
радам Чернігівської області, 
16 структурним підрозділам Чер�
нігівської міської ради, апаратові
Чернігівської облдержадмініст�
рації та її структурним підроз�
ділам, 5 апаратам районних
державних адміністрацій.

Крім того, працівниками уп�
равління постійно проводяться
семінари, тренінг�курси для ши�
рокого кола державних служ�
бовців і посадових осіб місце�
вого самоврядування з метою
підвищення їхньої кваліфікації.
Тематика семінарів дуже різно�
манітна: «Застосування права 
в державному управлінні», «Удос�
коналення законодавства про
державну службу та службу 
в органах місцевого самовряду�
вання», «Реформування держав�

ної служби та шляхи вдоско�
налення законодавства про
державну службу», «Протидія
корупції у сфері державного
управління та місцевого само�
врядування».

Таким чином, аналіз діяль�
ності Управління Головдерж�
служби України в Чернігівські
області дав можливість сформу�
лювати певні висновки.

1. Пріоритетними напрямами
роботи управління є:

• підвищення кваліфікації
державних службовців;

• осучаснення стилю та мето�
дів здійснення кадрової роботи;

• удосконалення методів ін�
формування громадян, спожи�
вачів управлінських послуг про
діяльність держслужбовців об�
ласті;

• підвищення рівня обізна�
ності як громадян, так і держав�
них службовців щодо законо�
давства про державну службу,
дотримання законодавства про
державну службу та боротьбу 
з корупцією.

2. Створення територіального
управління сприяє: забезпечен�
ню системності в роботі дер�
жавних службовців і органів
державної влади, підвищенню
ефективності управлінської ді�
яльності й наданню фізичним
та юридичним особам якісних
управлінських послуг, удоско�
наленню кадрового забезпе�
чення.

3. Збільшення кількості звер�
нень громадян до управління
свідчить про зростання довіри
населення до органів держав�
ної влади. Причому змінюється
сам характер відносин: вони
ґрунтуються на основі взаєм�
ного розуміння та співробіт�
ництва.

4. Багатогранність існуючих
проблем громадян урізнома�
нітнює щоденну діяльність уп�
равління, оскільки саме від
нього залежать ефективність 
і результативність вирішення
цих проблем, а також якість
надання громадянам послуг.
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Постановка проблеми. Од�
ним з першочергових завдань
розвитку сучасної України 
є подальше адміністративне ре�
формування. Президент Украї�
ни, виступаючи на нараді з голо�
вами місцевих державних адмі�
ністрацій 19 вересня 2007 року,
наголосив, що нам потрібна
стійка та ефективна система ви�
конавчої влади, широкі, реально
підкріплені повноваження для
громад, поетапна децентралі�
зація державної влади й ство�
рення системи ефективного
місцевого самоврядування [1].

Такі масштабні й довготри�
валі перетворення потребують
формування теоретико�методо�
логічних засад їх підготовки та
проведення, що обумовлює ак�
туальність даної наукової проб�
леми. Важливий напрям дослі�
джень цієї теми пов'язаний зі
створенням ефективної моделі
організації реформаторської
діяльності, оскільки організа�
ційна недосконалість створю�
вала серйозні труднощі реаліза�
ції адміністративної реформи 
в Україні в минулому [2, 3]. Така
модель має обов'язково врахо�
вувати вітчизняний досвід орга�
нізації перетворень державно�
управлінської системи з метою
інтегрування його позитивних
елементів й уникнення по�
милок.

Аналіз останніх дослі�
джень і публікацій. Низка
аспектів відповідного організа�

ційного досвіду висвітлена нау�
ковцями Національної академії
державного управління при
Президентові України [4], а ок�
ремі питання – у колективних
роботах Міжнародного центру
перспективних досліджень [2] 
і Центру політико�правових ре�
форм [5], а також у праці А. Сун�
дакова [3]. Проте комплексні
дослідження організаційних
механізмів забезпечення вітчиз�
няної адміністративної реформи
на всіх її етапах, виокремлення
й аналіз відповідних моделей не
проводилися.

Метою статті є виділення
моделей організації здійснення
адміністративної реформи, що
функціонували на різних етапах
реформування в Україні, оцінка
їх ефективності, визначення пе�
реваг і недоліків, які доцільно
врахувати в майбутньому.

Виклад основного матеріа�
лу. Першим постійно діючим
координаційним органом з пи�
тань підготовки та проведення
адміністративних перетворень
була Державна комісія з прове�
дення в Україні адміністратив�
ної реформи, створена в липні
1997 року [6]. Основні завдання
й повноваження державної
комісії характеризували її як
центр стратегічного управління
реформою, що протягом кінця
1997 року – початку 1998 року
організовував робочі групи за
окремими напрямами пере�
творень [4].

ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
РЕФОРМИ 
В УКРАЇНІ

СЕРГІЙ КРАВЧЕНКО,
кандидат наук з державного управління,
докторант кафедри управління 
суспільним розвитком
Національної академії 
державного управління
при Президентові України
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Очолив державну комісію на�
родний депутат України Л. Крав�
чук, а його заступниками стали
глава Адміністрації Президента
України Є. Кушнарьов і віце�пре�
м'єр�міністр України з питань
економіки С. Тігіпко. Президент
України затвердив персональ�
ний склад цього органу, а спеці�
ально створений секретаріат
забезпечував його роботу. 

Поряд із цим, Прем'єр�міністр
України одержав повноваження
в цілому координувати прове�
дення в Україні адміністративної
реформи, а віце�прем'єр�міністр
України з питань економіки –
організовувати розроблення та
здійснення заходів щодо її впро�
вадження в системі центральних
органів виконавчої влади
(ЦОВВ) [7]. Проте не було ство�

рено підрозділу апарату Кабінету
Міністрів України або ЦОВВ,
який би спеціально займався пи�
таннями координації адмініст�
ративних перетворень.

Отже, загалом склалася мо�
дель організації здійснення ре�
форми, в якій державна комісія
фактично виконувала роль єди�
ного координаційного центру
(рис. 1). 

Президент України

Державна комісія з проведення в Україні адміністративної реформи

Робочі групи Секретаріат 
державної комісії

Центральні та місцеві органи виконавчої влади

Рис. 1. Модель організації здійснення адміністративної реформи 
в Україні з липня 1997 року до вересня 1998 року

На думку деяких авторів, утво�
рення державної комісії й пер�
ший рік її діяльності є прикла�
дом системного підходу до від�
повідної проблеми [5]. Це дало
можливість успішно розробити
Концепцію адміністративної
реформи в Україні, схвалену
Указом Президента України 
в липні 1998 року [2, 5].

Після підготовки концепції
державна комісія продовжила
формально своє існування, ви�
конуючи ті самі завдання й пов�
новаження. Проте згодом фа�
хівці зазначали, що державна
комісія, усупереч положенню
про неї, у подальшому не брала
участі в процесі реформування
та не проводила свої засідання 
з вересня 1998 року (за деякими
даними – з травня 1999 року) 
[2, 5] із часу створення двох
робочих груп: 1) з проведення
реформи ЦОВВ на чолі з віце�
прем'єр�міністром України з пи�

тань економіки; 2) з проведення
реформи місцевих органів ви�
конавчої влади, органів місце�
вого самоврядування та держав�
ної служби на чолі з главою
Адміністрації Президента Укра�
їни [4].

Згідно із затвердженими поло�
женнями, робочі групи організо�
вували розробку та реалізацію
заходів адміністративної рефор�
ми в межах закріплених за ними
напрямів, мали право створюва�
ти тимчасові робочі й експертні
групи з певних питань. Організа�
ційне забезпечення діяльності
першої робочої групи поклада�
лося на Кабінет Міністрів Ук�
раїни, а другої – на Управління
організаційної роботи та кадро�
вої політики Адміністрації Пре�
зидента України [8, 9]. При цьому
до 2000 року в апараті Кабінету
Міністрів України не було спеці�
ального підрозділу з відповідних
питань.

Державна комісія, за положен�
ням про неї, мала координувати
діяльність робочих груп, але на
той час вона, фактично, не
працювала. Таким чином, утво�
рилася модель із двома прак�
тично незалежними координа�
ційними центрами здійснення
перетворень: президентським та
урядовим (рис. 2).

Дуалізм, закладений в основі
цієї моделі, й існування одного
із центрів поза межами вико�
навчої влади можна віднести до
недоліків, що перешкодили сис�
темно впровадити концепцію,
хоча саме для цього створювали�
ся обидві робочі групи. У резуль�
таті протягом 1998–2000 років
реалізовано тільки частину по�
ложень концепції, подекуди 
з відхиленнями від її змісту [2, 4].

Упродовж 2000 року сфор�
мовано три консультативно�
дорадчі органи при Президен�
тові України: Комісію з питань
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адміністративно�територіально�
го устрою, Координаційну раду 
з питань державної служби, які
очолив глава Адміністрації Пре�
зидента України, та Національну
раду з узгодження діяльності за�
гальнодержавних і регіональних
органів та місцевого самовря�
дування на чолі з Президентом
України. Підготовка й проведен�
ня засідань Комісії з питань ад�
міністративно�територіального
устрою покладалися на Головне
управління організаційно�кад�
рової роботи та взаємодії з регі�
онами Адміністрації Президента
України. Головне управління
державної служби України, пере�
підпорядковане Президентові
України, отримало функції

робочого органу Координацій�
ної ради з питань державної
служби, а Начальник Головдерж�
служби став одним із заступників
її голови. Глава Адміністрації
Президента України увійшов
також до складу Національної
ради з узгодження діяльності за�
гальнодержавних і регіональних
органів та місцевого самовряду�
вання. Для забезпечення її діяль�
ності в структурі адміністрації
створено спеціальний секре�
таріат [10–14].

З боку уряду першому віце�
прем'єр�міністру України надано
повноваження здійснювати кон�
троль з питань реформування
органів виконавчої влади [15]. Він
також став заступником голови

Комісії з питань адміністра�
тивно�територіального устрою,
а Прем'єр�міністр України – од�
ним із заступників голови Націо�
нальної ради з узгодження діяль�
ності загальнодержавних і регіо�
нальних органів та місцевого
самоврядування [10, 12]. Крім
того, у новоствореному Секрета�
ріаті Кабінету Міністрів України
2000 року з'явилося Управління
адміністративної реформи, що
функціонує донині [16, 17].

На думку фахівців, унаслідок
цих змін розпорошено деякі 
з основних завдань державної
комісії [2]. Більше того, урахову�
ючи повноваження та, особли�
во, надзвичайно представни�
цький склад новостворених

Рис. 2. Модель організації проведення адміністративної реформи 
в Україні з вересня 1998 року до початку 2000 року

Президент України

Прем'єр#міністр України

Державна комісія з проведення 
в Україні адміністративної реформи

Глава Адміністрації 
Президента України

Віце#прем'єр#міністр України 
з питань економіки

Робоча група 
з проведення реформи

місцевих органів
виконавчої влади, 
органів місцевого
самоврядування 

та державної служби

Управління
організаційної

роботи 
та кадрової 

політики 
Адміністрації
Президента

України

Робоча група 
з проведення реформи

центральних органів
виконавчої влади

Підрозділи
апарату
Кабінету
Міністрів
України

Тимчасові робочі 
та експертні групи

Тимчасові робочі 
та експертні групи

Центральні та місцеві органи виконавчої влади
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органів, вони, незважаючи на
консультативно�дорадчий ста�
тус, цілком могли претендувати
на роль координаторів змін у від�
повідних напрямах. Проте поло�
женнями про ці органи не було
передбачено способів їх взаємо�
дії між собою, а також з держав�
ною комісією та створеними
1998 року робочими групами,
що продовжували існувати.

Таким чином, сформовано
дуже складну й фрагментарну
модель організації здійснення
адміністративної реформи, у якій
бракувало координаційного цен�
тру. Для вирішення проблеми 
в травні 2001 року введено поса�
ду уповноваженого Президента
України з питань адміністра�
тивної реформи, який одно�
часно став першим заступником
голови державної комісії. При
цьому було ліквідовано обидві
робочі групи, а також секрета�
ріат державної комісії, функції
якого отримало Управління 
з питань адміністративної ре�
форми Адміністрації Прези�
дента України, створене в липні
2001 року [18].

Отже, питання організації
адміністративної реформи зали�
шилися виключним пріорите�
том Президента України, хоча
були пропозиції щодо призна�
чення члена Кабінету Міністрів
України з відповідних питань [5].
Посада уповноваженого введена
досить формально, оскільки не
передбачала реальних повно�
важень щодо вироблення й реа�
лізації державної політики в цій
галузі [4], унаслідок чого інститут
уповноваженого не мав можли�
вості виконувати роль коорди�
наційного центру перетворень, 
і в червні 2003 року його ліквідо�
вано [19].

На рівні уряду повноваження
щодо реформування органів
виконавчої влади передано 
в липні 2001 року віце�прем'єр�
міністрові України з питань еко�
номічної політики, а в грудні
2002 року – повернуто першому
віце�прем'єр�міністрові України
[20, 21]. Згідно з функціональ�

ними повноваженнями, вони
відповідали за широке коло пи�
тань, тому, за свідченням екс�
пертів, не могли приділяти дос�
татньої уваги проблемам адмі�
ністративної реформи, вирішу�
вали їх спорадично і на дуже
високому рівні. Натомість цими
питаннями постійно займалися
Управління адміністративної
реформи Секретаріату Кабінету
Міністрів України й Департа�
мент адміністративної реформи
та розвитку Міністерства еконо�
міки та з питань європейської ін�
теграції без належної взаємодії
між собою [2, 3].

Таким чином, модель органі�
зації процесу реформування,
що функціонувала до початку
2005 року, характеризувалася
відсутністю цілісності (рис. 3).

Аналізуючи дану модель, дос�
лідники вбачали найголовнішу
проблему у відсутності в Україні
єдиного центру (посада, інсти�
тут), відповідального за роз�
роблення та впровадження
державної політики адміністра�
тивного реформування, через
що різні інституції працювали
відокремлено одна від одної, 
а міністерства й відомства були
змушені тлумачити та реалі�
зувати адміністративну рефор�
му здебільшого на власний роз�
суд. Такі недоліки розглядалися
як причини неузгодженості
вітчизняних реформ між со�
бою, непослідовних і супереч�
ливих рішень [2, 3]. Унаслідок
цього протягом 2001–2004 ро�
ків не спостерігалося реального
прогресу в реформуванні уп�
равлінської системи. Можна
виділити тільки невдалу спробу

запровадити посади державних
секретарів, а також виконати
комплекс заходів щодо впрова�
дження Стратегії реформування
системи державної служби 
в Україні, хоча не прийнято нову
редакцію Закону України «Про
державну службу» [2, 4].

Радикальні зміни організа�
ційної моделі сталися на почат�
ку 2005 року – коли вперше на
виконання важливого положен�
ня концепції введено спеціаль�
ну посаду віце�прем'єр�міністра
України з питань адміністратив�
ної та адміністративно�терито�
ріальної реформи. Його основні
повноваження включали забез�
печення формування й реалі�
зації державної політики з про�
ведення в Україні адміністра�
тивної реформи, а також орга�
нізацію й координацію роботи
щодо її здійснення державними
органами [22]. Цей віце�пре�
м'єр�міністр очолив робочі гру�
пи за певними напрямами змін,
зокрема з реформування адмі�
ністративно�територіального ус�
трою та державної служби [23].

Водночас замість Адміністра�
ції Президента України ство�
рено Секретаріат Президента
України, у структурі якого вже
не існувало Управління з питань
адміністративної реформи. Ок�
рім того, у квітні 2005 року лікві�
довано Національну раду з узго�
дження діяльності загальнодер�
жавних і регіональних органів
та місцевого самоврядування 
і сформовано Національну раду
з питань державного будівницт�
ва, місцевого самоврядування 
і регіонального розвитку як кон�
сультативно�дорадчий орган на
чолі з Президентом України [24].
Проте її персональний склад та
положення про неї не було зат�
верджено. Отже, ця рада, фак�
тично, не могла функціонувати.
Комісія з питань адміністра�
тивно�територіального устрою
також втратила дієздатність,
оскільки не було відкориговано
її персональний склад і застарілі
пункти положення про неї.
Структуру Координаційної ради

Можна виділити
п'ять моделей 

організації здійснення
адміністративної 

реформи, що
функціонували 

на різних етапах
реформування 

в Україні
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Рис. 3. Модель організації здійснення адміністративної реформи 
в Україні з 2000 року до початку 2005 року

з питань державної служби 
й відповідне положення оновле�
но тільки в липні 2005 року [25].

Унаслідок проведених змін
створено модель організації

процесу реформування з урядо�
вим координаційним центром
(рис. 4). Його функції виконував
віце�прем'єр�міністр України 
з питань адміністративної та

адміністративно�територіаль�
ної реформи за допомогою
Управління адміністративної
реформи Секретаріату Кабінету
Міністрів України. 
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Cеред основних завдань уп�
равління було забезпечення ко�
ординації, наступності та послі�
довності реалізації державної
політики з питань реформуван�
ня системи державного управ�
ління [17]. Зусиллями робочих
груп під керівництвом віце�
прем'єр�міністра розроблено
засади й підготовлено законо�
проекти щодо перетворень ад�
міністративно�територіального
устрою, субнаціональних рівнів
виконавчої влади та самовря�
дування, державної служби, що
досить широко обговорюва�
лися громадськістю [23]. Проте
процес загальмувався на етапі
узгодження зазначених законо�
проектів, які так і не внесено на
розгляд парламенту.

Невдовзі, після відставки уря�
ду (у вересні 2005 року) особу,
яка обіймала посаду віце�пре�
м'єр�міністра України з питань
адміністративної та адмініст�
ративно�територіальної рефор�
ми, було звільнено (листопад
2005 року) [26]. Згодом його
координаційні функції переда�

но міністрові Кабінету Міністрів
України [27]. Це призвело до
припинення активної рефор�
маторської діяльності уряду 
у сфері адміністративних пере�
творень, оскільки керівник уря�
дового апарату відповідає за
широке коло питань. Таке ста�
новище зберігається до цього
часу. Формально продовжує
існувати Координаційна рада 
з питань державної служби, але
її склад не оновлювався з липня
2005 року [25].

У травні 2006 року Національ�
ну раду з питань державного
будівництва, місцевого самовря�
дування і регіонального розвитку
перейменовано в Національну
раду з питань державного управ�
ління та місцевого самовряду�
вання. Це стало кроком до
покращення організації проце�
су державно�управлінських пе�
ретворень, оскільки одночасно
затверджено її персональний
склад і положення про неї, 
а також ліквідовано недієздатні
органи – Державну комісію 
з проведення в Україні адміні�

стративної реформи та Комісію
з питань адміністративно�тери�
торіального устрою. Очолив на�
ціональну раду Президент Украї�
ни, а до її складу, зокрема, увій�
шли перший заступник глави
Секретаріату Президента Украї�
ни і міністр Кабінету Міністрів
України [28].

До основних завдань цього
органу віднесено розроблення та
внесення пропозицій щодо
комплексного проведення адмі�
ністративної реформи, а до ос�
новних функцій – сприяння
координації діяльності комісій,
рад, інших консультативних 
і дорадчих органів при Прези�
дентові України з відповідних
питань. Функції забезпечення
діяльності національної ради
покладено на Секретаріат Пре�
зидента України [28].

Разом з тим у моделі, що скла�
лася (рис. 5), не вистачає єдиного
й дієздатного координаційного
центру, відповідального за під�
готовку та проведення реформи
державного управління. Націо�
нальна рада не спроможна 

Рис. 4. Фрагмент моделі організації проведення адміністративної реформи 
в Україні 2005 року (урядова складова)
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виконувати роль такого центру,
оскільки є суто консультативно�
дорадчим органом. Крім того,
до її складу, що налічує 27 осіб,
включено тільки три представ�
ники від виконавчої влади [28].
Міністр Кабінету Міністрів Ук�
раїни як керівник урядового
апарату також, очевидно, не
може приділяти належну увагу
відповідним питанням. Унаслі�
док цього протягом останніх
двох років не спостерігалося
цілеспрямованої роботи в на�
прямі вдосконалення державно�
управлінської системи.

Іншою проблемою є відсут�
ність механізмів узгодження
реформаторських ініціатив між
главою держави та урядом. Це
яскраво виявилося, наприклад,
під час прийняття Закону Украї�
ни «Про Кабінет Міністрів Ук�
раїни», що набрав чинності, але
не підписаний Президентом
України.

Висновки. Можна виділити
п'ять моделей організації здій�
снення адміністративної ре�
форми, що функціонували на

різних етапах реформування 
в Україні. Головна перевага двох
з них (рис. 1, 4) – єдиний коор�
динаційний центр перетворень.
При цьому модель, побудована
на основі державної комісії
(рис. 1), показала свою ефектив�
ність на стадії підготовки кон�
цепції, але на стадії її реалізації
виявилася інституційно неспро�
можною з двох причин. По�пер�
ше, державну комісію не очолив
Прем'єр�міністр України або
віце�прем'єр�міністр. По�друге,
заступники її голови представ�
ляли дві потенційно конкуруючі
структури, що спричинило утво�
рення моделі організації процесу
реформування з двома коор�
динаційними центрами (рис. 2).
Такий дуалізм й існування
одного із центрів поза межами
виконавчої влади можна від�
нести до недоліків, що пере�
шкодили системно впровадити
концепцію.

Модель з єдиним координа�
ційним центром, очолюваним
віце�прем'єр�міністром (рис. 4),
дала можливість швидко підго�

тувати початковий проект ре�
форми. Проте суттєвим недолі�
ком була відсутність дієвого
консультативно�дорадчого ор�
гану для узгодження позицій
Президента України, представ�
ників парламенту, міністерств 
і самоврядних структур. Унаслі�
док цього реформу загальмо�
вано на етапі узгодження проек�
ту, а після відставки уряду її
реалізацію припинено.

Принциповим недоліком ін�
ших двох моделей (рис. 3, 5)
стала відсутність єдиного цент�
ру координації реформи, що
унеможливлювало системні змі�
ни у відповідному напрямі.
Спроба 2001 року сформувати
такий центр у межах пре�
зидентських структур вияви�
лася невдалою. До переваг цих
моделей можна віднести наяв�
ність представницьких кон�
сультативно�дорадчих органів.
Проте їх множинність протягом
2000–2004 років тільки усклад�
нювала проведення реформи.

Подальші дослідження доціль�
но спрямувати на розроблення

Президент України
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підрозділи
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рада з питань
державного
управління 

та місцевого
самоврядування

Міністр Кабінету Міністрів України
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адміністративної
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України
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Рис. 5. Модель організації здійснення адміністративної реформи 
в Україні станом на кінець 2007 року
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ефективної моделі організації
здійснення адміністративної
реформи в Україні на новому
етапі з урахуванням зазначених
висновків і кращого світового
досвіду.
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Постановка проблеми.
Ступінь державного втручання 
у процеси господарської діяль�
ності визначається рівнем роз�
витку економіки країни. Регу�
льована ринкова економіка
передбачає вплив держави на
господарські процеси шляхом
застосування економіко�право�
вих механізмів.

Віднесення землі до категорії
товару й, відповідно, включення
до системи товарно�грошових
відносин зумовлюють комплекс
проблем, розв'язання яких не�
можливе без створення законо�
давчої бази для формування
ринку земель та здійснення
державної регуляторної політи�
ки у сфері земельних відносин.

Конституційно в Україні за�
кріплено рівність прав власнос�
ті на землю громадян, юридич�
них осіб, територіальних гро�
мад і держави. Стрімкі ринкові
перетворення в системі земель�
них відносин викликали зро�
стання процесів приватизації.
Так, на Полтавщині в приватній
власності перебуває 1527,6 тис.
га земель, або 53,1 % загальної
площі області. Проте невідпо�
відність напрямів використання
земель потребам економіки,
розрив у рівнях розвитку зе�
мельних і суспільних відносин
через відсутність концепції
ринку земель породжують пра�
вовий нігілізм у питаннях зе�
мельних відносин та опосеред�
ковано порушують соціальну
гармонію суспільства.

Аналіз останніх дослі�
джень і публікацій. Незважа�
ючи на нагальну потребу,

вітчизняними науковцями досі
не вироблено загальної концеп/
ції розвитку ринку земель в Ук/
раїні та не розроблено відповідні
економічні механізми держав�
ного впливу на формування
ринку земель, особливо сільсько�
господарського призначення.

Серед опублікованих дослі�
джень учених можна виокре�
мити роботи, присвячені з'ясу�
ванню сутності такого поняття,
як ринок земель. На наш погляд,
зведення сутності ринку земель
лише до оформлення цивільно�
правової угоди, тобто купівлі�
продажу у сфері торгівлі [1],
обмежує дане поняття, пов'я�
зуючи його з перерозподілом
земель між власниками еконо�
мічними методами на конку�
рентних засадах [2]. Утім ряд
дослідників відносять ринок
земель до сфери економічних
відносин, що виникають у про�
цесі обороту землі як товару
[3–5]. При цьому деякі ствер�
джують, що поняття «ринок
земель» є набагато ширшим, ніж
«оборот земель» [6]. Заслуговує
на увагу думка, що ринок земель
крім економічної належить і до
правової категорії [7].

Однак недостатнє вивчення
проблеми розвитку ринку зе�
мель і, як наслідок, відсутність
науково обґрунтованої концеп�
ції її вирішення створює труд�
нощі запровадженню еконо�
міко�правових механізмів дер�
жавного регулювання у сфері
земельних відносин, зокрема
забезпечення використання
землі – основи національного
багатства.
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ГРИГОРІЙ ШАРИЙ,
начальник Полтавського обласного
головного управління
земельних ресурсів

ЮРІЙ МИКИТЕНКО,
начальник відділу використання,
оцінки та організації ринку земель
Полтавського обласного головного
управління земельних ресурсів
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Мета статті – сформувати
концептуальні засади моделі
державної регуляторної полі�
тики у сфері земельних відно�
син як економіко�правового
механізму реалізації права на
землю суб'єктів ринку земель 
на сучасному етапі розвитку
економіки.

Виклад основного матеріа�
лу. Земельні відносини є скла�
довою суспільних і стосуються
реалізації права громадян на
землю у формі володіння, ко�
ристування та розпорядження 
з метою належного її викорис�
тання згідно із цільовим приз�
наченням. Рівень земельних
відносин залежить від наявного
ресурсного потенціалу, що базу�
ється на розвиткові товарно�
грошових відносин.

Особливого значення нині
набуло питання державної регу/
ляторної політики у сфері зе/
мельних відносин. Його акту�
альність умотивовано відсут�
ністю наукової концепції ринку
земель і рівня державного втру�
чання в організацію та функціо�
нування цього ринку .

Досвід здійснення земельних
відносин в економічно розви�
нутих країнах світу, зокрема
Англії, Німеччині, США, показує,
що питання ринку земель є не
тільки економіко�правовими,
але й соціальними, оскільки він
характеризується комплексом
морально�етичних норм. Прак�
тика також свідчить про поси�
лення впливу держави на ринок
земель, що проявляється в за�
стосуванні низки економічних
важелів, які сприяють концент�
рації земель, особливо сільсько�
господарських, та формуванню
сталих землеволодінь і земле�
користування.

Такий самий характер зе�
мельних відносин притаман�
ний і багатьом країнам колиш�
нього соціалістичного табору.
Наприклад, у Польщі процес ре�
формування аграрного сектору
економіки проходив за умов
наявного розвинутого приват�
ного сектору, на долю якого

1992 року припадало 21 млн га,
або 76,5 % загальної площі земель
країни. У зв'язку із цим важливим
питанням стало використання
державних земель площею 
4,5 млн га (17 % загальної площі).
Розпорядження цією категорією
земель доручено створеній 
1992 року Агенції аграрного май�
на Державного казначейства.

Посилення як правових, так 
і економічних важелів у системі
земельних відносин у країнах
Європи активізувало роль дер�
жавної регуляторної політики.
Отже, рівень державного впливу
на розвиток ринку земель знач�
ною мірою є проявом основних
принципів економічної політи�
ки як базису запровадження
відповідної моделі економіки,
що обумовлено дією основних
економічних законів у сфері
земельних відносин.

Як бачимо, земельним від�
носинам країн світу властиве
дуалістичне поєднання права
держави та громадянина щодо
розпорядження природними
ресурсами, джерелом якого ви�
ступають офіційно�документаль�
ні форми вираження і закріп�
лення норм права, що виходять
від держави, визнані нею та ма�
ють юридичне загальнообов'яз�
кове значення. Свідченням цьо�
го є нормативно�правова база 
в Україні, яка законодавчо ви�
значила джерела земельного
права, що «виражають волю ук�
раїнського народу, а також полі�
тику і волю держави» [8, с. 43].
Відповідні норми сприяють
виробленню необхідної кон�
цепції розвитку ринку земель як
концентрованого виразу рівня
земельних відносин.

Базою для вироблення належ�
ної концепції слід обрати Де�
кларацію про державний суве�
ренітет України, яка гарантує
право народу України на воло/
діння, користування і розпоря/
дження національним багат/
ством держави, що викорис�
товується з метою забезпечення
матеріальних і духовних потреб
її громадян [9]. Наступним

джерелом має стати Концепція
переходу Української РСР до
ринкової економіки, якою виз�
начено поняття ринку України
як системи товарно/грошових
відносин з механізмом вільного
ціноутворення, з вільним підпри/
ємництвом на основі економіч/
ної самостійності, рівноправ/
ності та конкуренції суб'єктів
господарювання в боротьбі за
споживача [10]. При цьому
передбачається регулювання
ринкового механізму з метою
створення ефективної системи
соціального захисту населення,
тобто «регулювання зовнішніх
ефектів і постачання населенню
суспільних товарів» за допомо�
гою бюджету [11, с. 172].

Цими двома правовими акта�
ми окреслено концептуальні
принципи державного регулю/
вання економіки. Основними 
з них є:

• мінімалізація втручання
державних органів в економічні
процеси;

• виконання державними ор�
ганами тих функцій, які не
здійснюються суб'єктами рин�
кових відносин;

• системний вплив на роз�
виток соціально�економічних
процесів з урахуванням розвит�
ку відповідних ринків товарів 
і послуг.

Роль держави зводиться саме
до розроблення й застосування
економічних механізмів регулю/
вання економічних процесів 
з урахуванням законодавчої,
нормативної та методичної
бази.

Ми підтримуємо думку, що
ринок земель є економіко�пра�
вовою категорією [7], оскільки
вважаємо, що в економічному
аспекті він являє собою функ�
ціонування землі як товару в си�
стемі товарно�грошових відно�
син, а в правовому аспекті –  це
результат реалізації права дер�
жави та інших суб'єктів ринко�
вих відносин на володіння, ко�
ристування і розпорядження
землею [12]. Розвиток ринку
земель залежить насамперед від
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дії сукупності основних еконо�
мічних законів, особливо від
ціноутворення на земельні ді�
лянки. Проте ринок земель є
комплексним поняттям, і асоцію�
вати його лише з певним сегмен�
том, а саме з продажем землі,
помилково, адже «те, що пра�
вильне щодо ринку споживчих
товарів, правильне і щодо ринку
таких факторів виробництва, як
праця, земля і затрати капіталу»
[13, с. 41].

Дуалістичне поєднання еконо�
міко�правових засад – один з ос�
новних чинників розроблення
концепції ринку земель. Крім
того, потрібно враховувати
комплекс техніко�економічних,
землевпорядних, земельно�када�
стрових заходів, нормативно�
правову базу й інфраструктуру.

Ігнорування будь�якої складо�
вої ринку земель негативно
впливає на якість розроблюва�
них нормативно�правових актів,
що стосуються земельних
відносин. Прикладом може слу�
гувати проект Закону України
про ринок земель, прийнятий за
основу 17 червня 2004 року 
й розглянутий на слуханнях
«Про законодавче забезпечення
ринку земель в Україні», що про�
водилися Комітетом з питань
аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради Украї�
ни 21 лютого 2007 року (прото�
кол № 23), з урахуванням внесе�
них пропозицій і поправок, які
надійшли від суб'єктів законо�
давчої ініціативи, фахівців з пи�
тань земельного законодавства.

Так, визначення у статті 1 про�
екту закону ринку земель як
системи економічних та право/
вих відносин, що виникають 
у процесі обороту земельних
ділянок, не враховує всіх чин�
ників і стосується лише певного
сегмента, а саме продажу земель�
ної ділянки і виконання відповід�
них цивільно�правових угод. За
такого підходу неврегульовани�
ми залишилися питання органі�
зації ринку земель, формування
об'єктів та суб'єктів ринку,
створення його інфраструктури,

розроблення механізму утво�
рення цін на земельні ділянки та
їх стабілізації, визначення рівня
державного втручання.

Потребують доповнення ос/
новні принципи державної
політики у сфері ринку земель.
До них належать:

• захист національної безпе�
ки, раціональне використання
та збереження земель;

• дотримання цілісності адмі�
ністративно�територіальних
одиниць як суб'єктів устрою
держави;

• гарантування права приват�
ної власності;

• єднання суспільних і дер�
жавних інтересів;

• забезпечення захисту прав
суб'єктів ринку земель;

• створення умов для прозо�
рого обороту земель;

• стимулювання конкуренції
на ринку земель;

• прогнозування розвитку
ринку земель з метою держав�
ного регулювання для попере�
дження негативних тенденцій 
у сфері земельних відносин.

Необхідно також уточнити
поняття об'єкта та суб'єкта рин�
ку земель. До об'єктів ринку
земель слід віднести всі землі
України, які відповідно до
чинного земельного законодав�
ства можуть бути залучені до
системи товарно�грошових від�
носин. До суб'єктів цього ринку
треба зарахувати ряд держав�
них структур – існуючих (Фонд
державного майна України) 
і таких, що належить створити
(державний фонд земель, дер�
жавний земельний банк, спілка
співвласників земельних паїв).

Наявність значних земельних
площ державної власності та
необхідність включення їх 
в ринковий оборот диктують
створення спеціальних держав�
них організацій у сфері ринку
земель, наприклад державного
фонду земель. У противному
разі функції такої установи
потрібно покласти на органи
Державного агентства земель�
них ресурсів України.

Особливо актуальним є питан�
ня використання державних
земель запасу, адже більшість 
з них – сільськогосподарські
землі з особливо цінними ґрун�
тами загальнодержавного та
регіонального значення, які є ос�
новою національного багатства 
і перебувають під особливою
охороною держави (стаття 14
Конституції України) [14].

Окрім того, у проекті недо�
статньо розкрито питання орга�
нізації ринку земель як ключо�
вого його елемента. На нашу
думку, організація ринку земель
являє собою систему економі/
ко/правових, землевпорядних
та інформаційних заходів
щодо забезпечення функціону/
вання землі як товару при
збереженні національних і су/
спільних інтересів.

Зважаючи на необхідність
урахування суспільних інте�
ресів організація ринку земель
має супроводжуватися:

• інформуванням жителів про
перспективи розвитку населе�
них пунктів й адміністративно�
територіальних одиниць, наяв�
ність вільних земельних діля�
нок для розвитку відповідної
інфраструктури, стан розвитку
ринку земель;

• широким обговоренням ге�
неральних планів і проектів
господарського устрою насе�
лених пунктів, регіональних
програм, схем, техніко�еконо�
мічних обґрунтувань викорис�
тання та охорони земель адмі�
ністративно�територіальних
одиниць;

• залученням представників
громадських організацій, а та�
кож землевласників і земле�
користувачів до участі в обгово�
ренні заходів щодо розвитку
ринку земель;

• проведенням соціологічних
досліджень та вивченням гро�
мадської думки стосовно покра�
щення функціонування земель�
них відносин.

Особливо актуальним є пи�
тання ціни землі, тобто порядку
ціноутворення. На сьогодні 
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в державі не врегульований ме�
ханізм ціноутворення на зе�
мельні ділянки, що знаходяться
у приватній власності громадян
та юридичних осіб. У зв'язку 
із цим існують певні труднощі
стосовно ефективності розвит�
ку ринку земель, а надто земель
сільськогосподарського при�
значення. Проект закону не
торкається даного питання,
незважаючи на його злободен�
ність. Слід наголосити на тому,
що цей аспект опосередковано
зачіпає питання як соціально�
економічного розвитку україн�
ського села, так і соціальної
справедливості, насамперед на
селі.

Відповідно до Закону України
«Про оцінку земель» [15] та
статті 8 Закону України «Про
державну експертизу земле�
впорядної документації» [16],
експертна грошова оцінка
земельних ділянок, які належать
населенню на правах приватної
власності, не проводиться, що в
подальшому спричинить певні
зловживання та заниження цін
на ділянки земель сільсько�
господарського призначення,
значну частину яких займають
особливо цінні ґрунти.

Між тим, згідно зі статтею 13
Конституції України, усі суб'єк�
ти права власності рівні перед
законом. Для дотримання прин�
ципів соціальної справедли�
вості, з огляду на особливості
такого товару, як земля, що за
статтею 14 Конституції України
[14] є основним національним
багатством, необхідно при здійс�
ненні купівлі�продажу врахову�
вати нижній поріг цін, тобто
мінімальну ціну земельних діля�
нок. Такий підхід повністю 
відповідає концепції соціально�
орієнтованої ринкової економі�
ки. Отже, необхідно в законо�
давчих актах урахувати поло�
ження, що ціна продажу
земельної ділянки сільського�
сподарського призначення, по�
перше, визначається згідно із
Земельним кодексом України,
Законом України «Про оцінку

земель» та іншими нормативно�
правовими актами, а по�друге,
не може бути нижчою за міні�
мальну ціну земельних ділянок
відповідного аграрного району
(чи іншої територіальної оди�
ниці), яка повинна встанов�
люватися центральним орга�
ном виконавчої влади з питань
земельних ресурсів і затверджу�
ватися Кабінетом Міністрів
України.

Дане положення повинно
поширюватися також і на зе�
мельні ділянки сільськогоспо�
дарського призначення, які
продавець отримав безоплатно
у власність відповідно до вимог
законодавства України, а також
земельні ділянки державної та
комунальної власності. У разі
продажу земельної ділянки сіль�
ськогосподарського призна�
чення, отриманої у власність
безоплатно, продавець сплачує
органові, який надав її, певну
компенсацію, рівень якої розра�
ховується та затверджується
Кабінетом Міністрів України
для відповідного регіону.

Законодавче закріплення різ�
них аспектів формування ринку
земель сільськогосподарського
призначення створює умови
для функціонування реальних
цін на земельні ділянки 
з урахуванням природної родю�
чості ґрунтів. Наразі потребує
вдосконалення порядок прода�
жу земельних ділянок з особли�
во цінними ґрунтами. Зокрема
продаж земельних ділянок сіль�
ськогосподарського призна�
чення державної та комуналь�
ної власності, які належать до
особливо цінних земель, а та�
кож земель науково�дослідних
установ і навчальних закладів
для несільськогосподарських
потреб необхідно проводити за
погодженням з Верховною Ра�
дою України. Для продажу
особливо цінних земель, які
знаходяться у приватній влас�
ності, слід проводити державну
землевпорядну експертизу звітів
з експертної грошової оцінки
земельних ділянок. Експертна

грошова оцінка не повинна
бути нижчою за мінімальну ціну
однотипної агротехнічної гру�
пи ґрунтів відповідного району
(чи іншої територіальної оди�
ниці), затвердженої Кабінетом
Міністрів України.

Узагалі правові норми обороту
земель сільськогосподарського
призначення варто викласти 
в окремих правових актах зако�
нодавства України. У комплексі
даних питань необхідно також
врахувати такі аспекти, як запо�
бігання спекулятивним операці�
ям на ринку земель та дотри�
мання принципу оптимізації
сільськогосподарського земле�
користування.

Щоб запобігти спекулятив/
ним операціям, до продажу
земель сільськогосподарського
призначення мають застосову�
ватися певні обмеження. Голов�
не з них: земельні ділянки сіль�
ськогосподарського призна�
чення різних форм власності
можуть продаватися громадя�
нам та юридичним особам
України виключно для вироб�
ництва сільськогосподарської
продукції. Наявність такого
правила не слід трактувати
лише як обмеження права
власності. У цьому випадку дане
обмеження є не що інше, як
реалізація права держави на
збереження основного націо�
нального багатства.

Окрім того, продаж земельних
ділянок сільськогосподарського
призначення має здійснюватися
за умови використання цих
ділянок суб'єктами земельних
відносин без зміни цільового
призначення й з додержанням
агротехнічних протиерозійних
заходів. Наступний їх продаж
цими покупцями може відбува�
тися не раніше періоду ротації
науково обґрунтованої польової
сівозміни, рекомендованої тери�
торіальним органом аграрної
політики та затвердженої орга�
нами місцевого самоврядування
відповідної адміністративно�
територіальної одиниці (район,
область).
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Рішення про продаж земель�
них ділянок, що належать до
невитребуваних паїв, термін ци�
вільного позову на які закінчив�
ся, та ділянок, вилучених з при�
чини використання їх не за
цільовим призначенням та по�
рушення агротехніки, що приз�
вело до погіршення родючості
ґрунтів, повинні приймати
спеціальні державні установи
(фонд земель, земельний банк)
або суд.

Стосовно оптимізації сіль/
ськогосподарського землекорис/
тування як необхідної умови
піднесення галузі сільського
господарства слід зазначити, що
одним зі шляхів є надання пере�
важного права на придбання
земельних ділянок сільськогос�
подарського призначення влас�
никам суміжних земельних діля�
нок, а також іншим власникам
земельних ділянок сільсько�
господарського призначення на
підставі затверджених у встанов�
леному законом порядку проек�
тів землеустрою відповідного
суб'єкта господарської діяль�
ності. У зв'язку із цим необхідно
розробити порядок придбання
земельних ділянок сільськогоспо/
дарського призначення особами
переважного права на такі
ділянки.

З метою запобігання моно�
полізації ринку земель є підстави
ввести обмеження щодо гранич�
них розмірів ділянок сільсько�
господарського призначення.
Громадяни та юридичні особи
України можуть набувати у влас�
ність такі земельні ділянки 
в межах мінімальних і макси�
мальних граничних площ, визна�
чених законодавством України. 
У разі успадкування ділянок за
законом загальна площа набутих
земель сільськогосподарського
призначення не повинна пере�
вищувати установлений макси�
мальний розмір. Необхідно
також обмежити площу земель�
них ділянок сільськогосподар�
ського призначення, які набува�
ються у власність громадянами
або юридичними особами Ук�

раїни чи їх дочірніми підпри�
ємствами, часткою 15 % від за�
гальної площі таких земель,
розташованих на території від�
повідної місцевої ради.

Насамкінець зазначимо, що
належні умови функціонування
ринку земель забезпечуються
застосуванням економічних
механізмів державного регулю�
вання у сфері земельних від�
носин. На наш погляд, до функ�
цій держави в цій сфері слід
також віднести запровадження
системи прогнозування попиту
та пропозицій, розвитку мене�
джменту та маркетингу ринку
земель.

Висновки. Формування рин�
ку земель акумулює в собі
значну палітру суспільно�полі�
тичних та економіко�правових
відносин і є невід'ємною части�
ною національно�культурного
буття нації в частині викорис�
тання основного національно�
го багатства – землі. Урахування
всіх чинників цих відносин під
час вироблення необхідної
концепції розвитку ринку зе�
мель дасть можливість створити
потрібні передумови для засто�
сування економіко/правового
механізму поєднання суспіль/
них й економічних інтересів 
у системі земельних відносин як
необхідного складового елемен/
та державної регуляторної
політики в Україні. Дана теза
важлива й у таких аспектах, як
удосконалення системи оцінки
якості послуг, що надаються ор�
ганами виконавчої влади, і адап�
тація норм права до європей�
ських стандартів.
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Д
ля ефективного рефор�
мування державної 
служби в Україні необ�

хідно детально проаналізувати
кількісний та якісний склад її
працівників. Наприклад, рішен�
ня про збільшення чисельності
державних службовців (відомо,
що в України їх частка менша,
ніж у багатьох інших країнах)
потрібно ухвалювати на основі
оцінки стабільності складу ни�
нішніх працівників, а зміни 
в системі оплати праці варто
впроваджувати після порівнян�
ня сучасного фінансового ста�
новища державних службовців
й усього зайнятого населення.

Такі завдання вимагають удо�
сконалення методів статистич�
ного аналізу, зокрема застосо�
вуваних раніше для оцінювання
гендерного аспекту державної
служби [1] і стану державних
службовців залежно від їхнього
віку [2]. У попередніх досліджен�
нях крім статистичної оцінки
на підставі державної відомчої
звітності (за формою 9�ДС)
використано можливості авто�
матизованої системи персоні�
фікованого обліку відомостей
(АСПОВ) Пенсійного фонду
України, насамперед інформа�
цію з обліку спеціального стажу
особи, що дає змогу деталізува�
ти дані про державних служ�
бовців.

Тепер описані раніше методи
оцінки [1; 2] доповнимо дослі�
дженням зайнятості та оплати

праці одних й тих самих дер�
жавних службовців протягом
декількох звітних періодів, 
а саме: з даних 2006 року* вибе�
ремо тих осіб, які наявні 
у відомостях попереднього року
(кількох попередніх років).
Простежуючи зміни в заробіт�
ній платі державних службовців
упродовж двох, трьох і чоти�
рьох років, можемо зробити
висновки про їхнє кар'єрне зро�
стання, оскільки система опла�
ти праці в державній службі
чітко регламентована за поса�
довими окладами. Дані по дер�
жавних службовцях порівняємо
з аналогічними по всіх застра�
хованих особах досліджуваного
регіону (незалежно від наяв�
ності в них підстав для обліку
спеціального стажу), для чого
скористаємося звітами «Індиві�
дуальні відомості про застра�
ховану особу» (так звана форма
ІНДАНІ).

Статистична інформація от�
римана за допомогою SQL�запи�
тів до бази даних АСПОВ Одесь�
кої області, спеціально створеної
для виконання відомчих і при�
кладних завдань із 35 баз даних
управлінь Пенсійного фонду Ук�
раїни в районах, містах облас�
ного значення та районах
Одеси.

Для аналізу оберемо такі 
групи застрахованих осіб
регіону:

• усі працюючі, з них – дер�
жавні службовці;
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• працюючі жінки та чоло�
віки, з них – державні служ�
бовці;

• працівники міст обласного
значення й сільської зони;

• усі працюючі без урахуван�
ня тривалості періоду роботи
протягом звітного року, з них –
ті, хто працювали повний звіт�
ний рік.

Результати досліджень відоб�
разимо у вигляді гістограм
(якщо результати по групах осіб
відрізняються один від одного
несуттєво) або графіків (якщо
різниця в результатах суттєва) 
і проаналізуємо їх (рис. 1–8).

Кількість застрахованих
осіб

Згідно з даними системи пер�
соніфікованого обліку, 2006 ро�
ку в Одеській області нарахо�
вувалося 819,8 тис. осіб, які
сплачували внески на обов'яз�
кове державне пенсійне страху�
вання (рис. 1)*. Із зазначених
осіб сплачували внески також 
і 2005 року 694,8 тис. застрахо�
ваних. 

Отже, серед працівників 
2006 року 84,8 % були наявні 
й роком раніше.

Протягом 2004–2006 років
сплачували внески 603,5 тис.

* Загальна кількість застрахованих осіб, обчислена за статтю та за адміністративно�територіальними одиницями, може 
не збігатися через різні умови обліку: застраховану особу, яка протягом одного року мігрувала в трудовому відношенні, за статтю
можна урахувати тільки один раз, а як працівника міста або сільської зони – принаймні двічі (і в місті, і в селі).

Рис. 1. Зменшення кількості працівників зі збільшенням періоду 
їхньої роботи:

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями

осіб. Іншими словами, з праців�
ників 2006 року 73,6 % були
наявними й у двох більш ранніх
роках.

Нарешті, окрім зазначених
років сплачували внески також 
і 2003 року 530,3 тис. осіб. У чи�
сельності осіб 2006 року вони
складають 64,7 %. Порізно для
жінок цей показник становить
65,1 %, чоловіків – 62,7 %; для
працівників міст – 66,2 %,
працівників сіл – 59,2 %.

З наведених показників ви�
пливає така закономірність:
постійність щодо роботи більш
характерна для жінок і мешкан�
ців міст (серед працездатного
населення сільської зони спо�
стерігається міграція [1, 2]).

Кількість застрахованих
осіб – державних служ�
бовців

З усіх працівників, зазначе�
них у персоніфікованому об�
ліку області 2006 року, нарахо�
вується 17,4 тис. державних
службовців (рис. 2). Із цієї кіль�
кості в інформації 2005 року
поіменно виявлено дані про
14,3 тис. осіб. Таким чином,
82,2 % державних службовців
2005 року були «прописані» 
у відомостях ІНДАНІ й за 
2006 рік.

У розглянутих даних за 
2004 рік налічено 11,9 тис. дер�
жавних службовців, або 68,4 %
базового року, за 2003 рік – 
9,9 тис., або 56,9 %.

За групами працівників отри�
мали такі показники: серед за�
страхованих осіб, які працюва�
ли на державній службі 2006 ро�
ку, в трьох попередніх роках
зустрічається лише 57,6 % жі�
нок і 55,1 % чоловіків, а також
52,9 % мешканців міст і 55,4 %
мешканців сільської зони.

Загалом спостерігається така
сама закономірність, що й се�
ред усього зайнятого населен�
ня, хоча абсолютні показники
нижчі. Порівняно із загальними
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Рис. 2. Зменшення кількості державних службовців 
зі збільшенням періоду їхньої роботи:

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями

даними в усіх розглянутих
групах зайнятість на державній
службі виявилася менш ста�
більною.

Кількість застрахованих
осіб, які працювали повний
рік

У звіті ІНДАНІ страхуваль�
ники вказують кількість днів для
стажу. За цими відомостями
можна дізнатися, чи повний
календарний рік пропрацювала
та чи інша людина. Якщо до роз�
гляду брати лише таких застра�
хованих осіб, отримаємо дані
про постійних працівників.

За 2006 рік нараховано 
454,0 тис. осіб, які працювали
повний рік (рис. 3), що стано�
вить 54,7% від загальної кількос�
ті застрахованих. Частка жінок,
які працювали повний рік, скла�
дає 58,3 % від загальної кількості
застрахованих, чоловіків –
51,1 %, мешканців міст – 57,9%,
сільської зони – 48,2%.

Із цих осіб пропрацювали та�
кож повний 2005 рік 353,0 тис.
застрахованих (77,8% від за�
гальної кількості), також повні
2004–2005 роки – 286,6 тис.
(63,1%), також повні 2003– 
2005 роки – 232,8 тис. (51,3%).
Іншими словами, серед постій�
них працівників 2006 року
51,3% були постійними праців�
никами й у трьох попередніх
роках.

Відповідні частки за 2003–
2006 роки по окремих групах
такі, %: жінки – 53,7, чоловіки –
48,5; працівники міст – 52,3, пра�
цівники сільської зони – 48,7.

Таким чином, більшою ста�
більністю вирізняється праце�
влаштування жінок і мешканців
міст обласного значення – по�
над половину загальної чисель�
ності цих груп працювали по�
стійно протягом усіх чотирьох
розглянутих років, причому
здебільшого в одних і тих самих
роботодавців, адже міняти ро�
ботодавців і водночас працю�
вати повні календарні роки

Рис. 3. Зменшення кількості постійних працівників 
зі збільшенням періоду їхньої роботи: 

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями
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можна, лише звільняючись зі
старої роботи 31 грудня та
стаючи до нової роботи 1 січня.

Кількість застрахованих
осіб – державних службов�
ців, які працювали повний
рік

Постійних працівників на
державній службі 2006 року на�
раховувалося 11,3 тис., або
64,9 % загальної чисельності за�

страхованих осіб, у тому числі
жінок – 66,4 % загальної чисе�
льності, чоловіків – 61,2 %; меш�
канців міст – 63,6 %, сільської
зони – 62,5 % (рис. 4). Отже,
частка постійних працівників
на державній службі виявилася
не тільки набагато більшою, ніж
серед усього зайнятого населен�
ня області, але й незалежною від
поділу на групи за певною
ознакою.

Рис. 4. Зменшення кількості постійно працюючих державних службовців 
зі збільшенням періоду їхньої роботи: 

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями

З усієї кількості державних
службовців 2006 року, яких
можна віднести до постійно
працюючих, також повний
2005 рік пропрацювали 7,6 тис.
осіб (67,3 %), також повні
2004–2005 роки – 5,9 тис. осіб
(52,2 %), також повні 2003–
2005 роки – 4,4 тис. осіб (38,9 %).
Іншими словами, серед дер�
жавних службовців, які працю�
вали повний 2006 рік, лише
38,9 % були постійними праців�
никами також протягом трьох

попередніх років. Даний показ�
ник нижчий за аналогічний для
всього зайнятого населення об�
ласті. Для окремих груп ця
частка за 2003–2006 роки така,
%: жінки – 42,2, чоловіки – 30,0;
працівники міст – 35,1, праців�
ники сільської зони – 48,6.

Як свідчать наведені дані,
відносно стабільним серед дер�
жавних службовців є праце�
влаштування жінок і мешканців
сільської зони. Порівняно з усім
зайнятим населенням державна

служба вирізняється меншою
кількістю постійних працівни�
ків. Лише державні службовці
сільської зони працюють так
само довго у своїх установах, як
і пересічні застраховані особи
цієї економічної зони у своїх
роботодавців.

Середня заробітна плата
застрахованих осіб

Щоб облічити середньо�
місячну заробітну плату застра�
хованої особи, річну суму її
заробітку з документа ІНДАНІ
поділимо на вже згадану вище
кількість днів для стажу особи за
весь рік, а потім отримане зна�
чення помножимо на середню
кількість днів у календарному
місяці (30,5). Далі для аналізу
динаміки оплати праці виділе�
них нами груп зайнятого насе�
лення розрахуємо середньо�
місячну заробітну плату кожної
з них (рис. 5–8). Дані по області
в цілому – для таких груп, як усі
застраховані особи й усі застра�
ховані державні службовці, – не
обчислюватимемо.

З наведених на рис. 5, а даних
бачимо, що заробіток жінок, які
працювали протягом усіх
чотирьох розглянутих років
(2003, 2004, 2005, 2006), був
вищим за середній рівень
заробітної плати жінок 2006 ро�
ку на 8,6 %. У чоловіків цей
показник склав 10,1 %.

Чи не ідентичні дані отри�
муємо для працівників міст
обласного значення й сільської
зони – відповідно 9,2 і 10,6 %
(рис. 5, б).

Середня заробітна плата
застрахованих осіб – дер�
жавних службовців

Як свідчать дані рис. 6, а, заро�
бітна плата жінок на державній
службі, які працювали впро�
довж усіх чотирьох розгляну�
тих років, була вищою за серед�
ній рівень заробітку цієї групи
працівників 2006 року на 13,7 %,
а чоловіків – на 17,2 %.

З рис. 6, б випливає, що серед�
ня заробітна плата державних

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ



75ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 1/2008

службовців, які працювали 
в містах обласного значення
протягом 2003–2006 років, пе�
ревищує показник цієї групи за
2006 рік на 15,3 %. У сільській зо�
ні спостерігається переважання
на 10,1 %.

Порівняння заробітків дер�
жавних службовців й інших
працівників області дає змогу
зробити такі висновки: по�пер�
ше, 2006 року державний служ�
бовець�жінка отримувала зар�
плату на 105,8 % більшу за інших
працюючих жінок, а державний
службовець�чоловік – на114,4 %
більшу за інших працюючих
чоловіків; по�друге, у містах за�
робітна плата державного служ�
бовця була вищою на 93,3 %, 
у сільській зоні – на 123,4 %.

Для осіб, які працювали 
в усьому розглянутому часово�
му інтервалі (2003–2006 роки),
ця нерівність виявилася ще
більш разючою, адже на ній до�
датково позначився й вплив
такого чинника, як кар'єра. Для
перелічених чотирьох катего�
рій перевищення зарплат сяг�
нуло відповідно 115,4; 128,6;
103,9 і 131,6 %.

На підставі зроблених вис�
новків можемо констатувати:
кар'єрне зростання на держав�
ній службі помітніше – тут 
і зарплати вищі більш як удвічі, 
і їх збільшення відчутніше з по�
довженням періоду роботи. Хоча
для сільської зони справедливе
тільки перше спостереження: тут
вищим є лише абсолютний роз�
мір зарплати, а темпи її зро�
стання такі ж, як і серед усього
зайнятого населення в цілому.

Середня заробітна плата
застрахованих осіб, які пра�
цювали повний рік

Зростання заробітку з подов�
женням відпрацьованого термі�
ну спостерігається й серед пос�
тійних працівників (рис. 7). Так,
якщо жінка працювала повні
чотири роки (з 2003 до 2006), її
заробітна плата 2006 року була
на 12,4 % вищою, ніж у постій�
них працівниць того ж року.

Рис. 5. Зростання заробітної плати працівників 
зі збільшенням періоду їхньої роботи:

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями

Рис. 6. Зростання заробітної плати державних службовців 
зі збільшенням періоду їхньої роботи: 

а – за статтю; б – за адміністративно–територіальними одиницями
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Інший ракурс: заробіток жін�
ки, яка відпрацювала повний
календарний 2006 рік, переви�
щував середню заробітну плату
всіх жінок того ж року на 7,8 %,
якщо ж постійна робота трива�
ла протягом 2003–2006 ро�
ків, вже переважання станови�
ло 11,6 %.

Перевищення заробітної пла�
ти чоловіків у разі чотирьох ро�
ків постійної роботи 2006 року
сягнуло 20,3 %.

Порівняно з усіма чоловіками
постійні працівники 2006 року
одержували на 11,9 % більше, 
а працівники, робота яких була
постійною впродовж чотирьох
розглянутих років, – на 22,3 %
більше.

Отже, краще оплачується така
робота чоловіків, що має пос�
тійний характер: і відносне
переважання заробітної плати
більш значуще, і темпи зростан�
ня зарплати вищі.

У містах картина така: 2006 ро�
ку постійні працівники в серед�
ньому одержували заробітну
плату, на 8,8 % вищу за всіх
застрахованих осіб міст. Якщо
характер роботи був постійним
протягом 2003–2006 років, то
2006 року працівник заробляв
вже на 15,3 % більше.

Для сільської зони показники
аналогічні: 2006 року постійні
працівники в середньому одер�
жували заробіток, на 8,7 % ви�
щий за всіх застрахованих осіб
сільської зони. Якщо характер
роботи був постійним упро�
довж 2003–2006 років, то 
2006 року працівник одержував
на 13,9 % більше.

Таким чином, найбільш перс�
пективною є кар'єра чоловіків:
якщо вони постійно працюють
чотири роки підряд, їхня заро�
бітна плата зростає на 20,3 %
проти тих осіб, які впродовж
тих самих років працювали час

Рис. 7. Зростання заробітної плати постійних працівників зі збільшенням
періоду їхньої роботи:

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями

від часу. У жінок можливості
кар'єрного зростання помітно
менші: постійна робота протя�
гом чотирьох розглянутих років
забезпечує збільшення заро�
бітку на 11,6 %, якщо ж особа в
ці роки працювала, але не всі
роки були відпрацьовані пов�
ністю, зарплата зростає не
набагато менше – на 8,6 %.

Середня заробітна плата
державних службовців, які
працювали повний рік

Закономірності, отримані під
час аналізу заробітку постійних
працівників державної служби
(рис. 8), дещо відрізняються від
інших досліджень із заробітної
плати. Зокрема дані по заробіт�
ній платі державних службов�
ців – постійних працівників не
показують очікуваного значного
перевищення над заробітком
державних службовців інших
груп. Спостерігається дві відмін�
ності.

Перша: зарплата постійних
працівників 2006 року за таки�
ми групами, як чоловіки,
застраховані особи в містах 
і сільській зоні, вища, ніж 
у постійних працівників більш
тривалих періодів, у тому числі
тих, які працювали повні чоти�
ри роки. Вочевидь, це наслідок
масового перерахунку посадо�
вих окладів, здійсненого в пер�
ших місяцях 2006 року (збіль�
шеного ще наприкінці 2005 ро�
ку): тоді багатьом державним
службовцям області одноразово
додатково нарахували відносно
великі суми заробітної плати.

Друга: заробіток постій�
них працівників державної
служби менший, ніж у тих, хто
працював неповний рік. Тут,
очевидно, позначилося те, що
серед постійних працівників
не може бути й немає таких, які
протягом року звільняються 
з оформленням пенсії держав�
ного службовця, а це надає
право на отримання допомоги
в розмірі 10 посадових окладів
(інакше кажучи, додаткової суми,
що дорівнює двом�трьом
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середньомісячним зарплатам).
Виключення в цьому аспекті мог�
ли скласти хіба що службовці, які
звільнилися саме 31 грудня 
2006 року, але і їхня пенсія не мо�
гла бути оформлена того ж дня.

Оплата праці жінок, які пра�
цювали на державній службі
постійно протягом двох років
(2005–2006), практично одна�
кова з оплатою праці цієї ж гру�
пи 2006 року. Якщо жінки пос�
тійно працювали на державній
службі протягом чотирьох ро�
ків (2003–2006), то 2006 року
вони одержували в середньому
на 8,7 % більше від жінок, які
пропрацювали на державній
службі тільки повний 2006 рік.

У державних службовців�чоло�
віків, які працювали повний
лише 2006 рік, середня заробітна
плата була практично така сама,
яку 2006 року одержували всі
державні службовці, і трохи біль�

шою за платню державних слу�
жбовців, які працювали повні
2003–2006 роки.

Заробіток службовців, які
пропрацювали в містах облас�
ного значення повний тільки
2006 рік, майже не відрізня�
ється від заробітку всіх дер�
жавних службовців міст. Якщо
службовці в містах працювали
постійно всі чотири роки, 
2006 року вони одержував лише
на 5,0 % більше.

Нарешті, у сільській зоні заро�
бітна плата державних служ�
бовців, які працювали повний
2006 рік, була на рівні оплати
праці всіх державних службов�
ців того ж року, а факт постій�
ного працевлаштування на дер�
жавній службі протягом 2003–
2006 років збільшував їхню
платню на 5,2 %.

Таким чином, про можливості
кар'єрного зростання держав�

них службовців можна сказа�
ти, що:

• серед зайнятого населення
спостерігається чисельний па�
ритет між жінками й чоловіка�
ми, тоді як на державній службі
працюють переважно жінки;

• зустріти одну й ту саму осо�
бу на посадах державного служ�
бовця протягом кількох років
поспіль можна значно частіше,
аніж у середньому по зайнятому
населенню (на державній служ�
бі застраховані особи затри�
муються довше);

• частка осіб, які працюють на
державній службі безперервно,
менша за аналогічну частку
серед зайнятого населення 
в цілому (виходить, особи часто
міняють установи, в яких пра�
цюють, залишаючись при цьо�
му на державній службі);

• заробітна плата державних
службовців у два рази та більше
вища за зарплату пересічних
працівників;

• зарплата державних служ�
бовців зростає швидше, ніж 
в осіб, які не мають цього стату�
су, особливо швидко вона підви�
щується в державних службов�
ців�чоловіків;

• абсолютний розмір зарплат
державних службовців не висо�
кий, адже він вимірюється су�
мою в три�чотири прожитко�
вих мінімуми; високими ці
зарплати видаються на тлі ще
менш незначних зарплат зайня�
того населення в цілому (один�
два прожиткових мінімуми).

Зважаючи на сказане, при
реформуванні державної служ�
би, зокрема системи оплати
праці, насамперед слід порушу�
вати питання про підвищення
зарплат усіх найманих праців�
ників і серед них – державних
службовців.
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Рис. 8. Динаміка заробітної плати постійно працюючих 
державних службовців залежно від періоду їхньої роботи:

а – за статтю; б – за адміністративно#територіальними одиницями

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ



ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ № 1/200878

ПРОФЕСІЙНА  ЕТИКА  ДЕРЖАВНОГО  СЛУЖБОВЦЯ

Постановка проблеми. Су�
часна система державного уп�
равління – одного з видів діяль�
ності держави, сутністю якого 
є здійснення організаційного
впливу, – ґрунтується на ідеї
цивілізаційного призначення
держави в забезпеченні демо�
кратичного розвитку суспіль�
ства. Адже сьогодні місія держави
полягає в оптимальному вирі�
шенні суспільних проблем [1].

Перетворення в системі дер�
жавної служби як суб'єкта
державного управління потре�
бують нової моделі професійної
етики державного службовця,
орієнтованої на його здатність
ефективно в рамках закону та
посадових повноважень реалі�
зовувати функції державного
органу.

Формування етики держав�
ного службовця актуалізує скла�
дову його особистості й етичні
засади державної служби, що
являє собою соціально�профе�
сійний інститут, без якого дер�
жава й державний механізм 
у цілому функціонувати неспро�
можні. Тому в Програмі роз�
витку державної служби на
2005–2010 роки вдосконалення
нормативного регулювання про�
фесійної етики державних служ�
бовців визначено одним із пріо�
ритетних напрямів.

Аналіз останніх дослі�
джень і публікацій. Питання
професійної етики державних
службовців знайшли своє відоб�

раження в роботах вітчизняних
науковців, серед яких С. Дубен�
ко, Т. Желюк, Н. Нижник, М. Ни�
нюк, О. Оболенський, М. Руда�
кевич [2–7]. Цими вченими
багато зроблено в науково�тео�
ретичному дослідженні проб�
леми та розробленні рекомен�
дацій щодо її практичного
вирішення.

Проте недостатнє вивчення
етичних сегментів підбору кад�
рів у системі державної служби
зумовило мету статті – теоре�
тично обґрунтувати проблеми
формування етики державного
службовця у процесі управління
кадровим забезпеченням орга�
нів державної влади.

Виклад основного мате�
ріалу. Протягом останніх де�
сятиліть усе більше професійна
етика сприймається як су�
спільна необхідність, породже�
на специфікою професійної
діяльності державних службов�
ців та соціальним контекстом, 
у якому вона функціонує і, набу�
ваючи усталеної й визначеної
нормативності, стає важливим
засобом соціалізації й навіть
індикатором професійної від�
повідальності та професійного
добору.

Розбудова української держа�
ви свідомо пов'язується з фор�
муванням етичної поведінки
державних службовців. Свідчен�
ням цього є положення Закону
України «Про державну службу»,
у якому, по�перше, державна

ФОРМУВАННЯ ЕТИКИ
ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ 
В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ
КАДРОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ

ІВАН МЕЛЬНИК,
начальник Управління державної служби
Головдержслужби України 
в Тернопільській області
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служба визначається як «профе�
сійна» (стаття 1), що означає
утвердження цілісно�функціо�
нального підходу до діяльності
державних службовців, а по�
друге, її соціальним призначен�
ням є «служіння народу Украї�
ни» (стаття 3) [8, с. 13].

Моральна місія професії
державного службовця відобра�
жена в Присязі державних служ�
бовців: «…вірно служити народо�
ві України …охороняти права,
свободи і законні інтереси
громадян...» (стаття 17) [8, с. 19],
а етична характеристика про�
фесії – у статті «Етика поведінки
державного службовця».

Моральні правила й правові
межі професійної діяльності
державного службовця, його
моральний обов'язок, а також
норми забезпечення службових
і громадянських прав визнача�
ються принципами законності,
гуманізму та соціальної спра�
ведливості. 

Етичний принцип гуманізму,
сутність якого полягає в
ставленні до людини як до
найвищої цінності, джерела,
носія й творця суспільних на�
станов, а також у повазі її гід�
ності, розкритий у статті 5 зако�
ну: службовець повинен «ша�
нобливо ставитися до громадян,
керівників і співробітників,
дотримуватися високої культу�
ри спілкування» [8, с. 14].

Таким чином, Закон України
«Про державну службу» відіграє
важливу роль у формуванні ети�
ки державних службовців, оскіль�
ки в ньому закріплені основні
принципи їхньої морально�про�
фесійної діяльності, а також ок�
ремі норми етичної поведінки.
Проте поняття професійної ети�
ки в законі зводиться, по суті, до
культури спілкування.

Невирішеним залишається
питання контролю за виконан�
ням етичних норм закону. Від�
сутність у системі державної
служби етичної організаційної
структури робить законодавчі
норми лише декларацією. Що�
правда, у Положенні про Головне
управління державної служби
України зазначається, що голов�
не управління проводить в уста�
новленому порядку службові
розслідування з питань додер�
жання державним службовцем
законодавства про державну
службу і боротьбу з корупцією, 

а також фактів порушення ети�
ки поведінки державного служ�
бовця [9].

Концепція адаптації інституту
державної служби до стандартів
Європейського Союзу, схвалена
Указом Президента України
2004 року, а також Програма
розвитку державної служби на
2005–2010 роки відносять про�
фесійну етику державних служ�
бовців до основної системної
проблеми, що породжує вели�
кий ризик самочинних дій дер�
жавних службовців і прояви

корупції. Однак усупереч тако�
му визначенню вимоги профе�
сійної етики в документах
згадуються фрагментарно, до
того ж відсутні важелі їх реа�
лізації.

Сучасні етичні норми дер�
жавної служби випливають 
з конституційних засад україн�
ської держави. Найбільш повно
етичні норми професійної
діяльності державних службов�
ців незалежної України відобра�
жені в Загальних правилах
поведінки державного служ�
бовця (2000 рік), або Кодексі
поведінки державного службов�
ця. Час, що минув після опублі�
кування Загальних правил пове�
дінки державного службовця,
показав низьку ефективність
цього документа як інструмента
реформування державної служ�
би на основі морально�етичних
засад.

Професійна етика є не витво�
ром вузького кола професіо�
налів�функціонерів, ізольова�
них від пануючої в суспільстві
моралі, а специфічним поши�
ренням цієї моралі на одну зі
сфер буття суспільства, її моди�
фікацією зі своїм кодексом офі�
ційних і неофіційних принци�
пів. Професійна етика визначає
засади взаємовідносин держав�
них службовців і громадян, су�
спільства і держави, практику
діяльності та прийняття рішень,
а також ставлення до самого себе
як до громадянина, який вико�

Моральна місія
професії
державного
службовця 
відображена 
в Присязі 
державних 
службовців: 
вірно служити
народові України,
охороняти права,
свободи і законні
інтереси громадян

Державний
службовець
повинен 
шанобливо
ставитися 
до громадян,
керівників 
і співробітників,
дотримуватися 
високої культури
спілкування

Етика державного
службовця 
є основою
професійної
діяльності, впливає 
на авторитет влади 
в суспільстві 
та вимагає
наявності 
в державних 
службовців певних
рис характеру 
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нує особливі за соціальною зна�
чущістю професійні обов'язки.

Аналіз нормативно�правової
бази діяльності державних
службовців та державних прог�
рам розвитку державної служби
свідчить про прагнення україн�
ської влади до утвердження
європейських цінностей і прин�
ципів у професійній діяльності
посадовців. Проте в документах
фрагментарно описується про�
фесійна етика й підходи до її
нормативно�правового забез�
печення.

Етика державного службовця
не повинна зводитися до набо�

ру принципів і норм поведінки.
Вона є основою професійної
діяльності, впливає на автори�
тет влади в суспільстві та вима�
гає наявності в державних служ�
бовців певних рис характеру,
що зумовлюють їхню моральну
поведінку.

Стан професійної етики дер�
жавних службовців України
належить до серйозних прак�
тичних проблем. З одного боку,
вони зумовлені рівнем мораль�
ної свідомості, якій властивий
радянський стереотип сприй�
няття етики як певної абстрак�
ції, а з іншого – неналежною

організацією діяльності держав�
них службовців, що не сприяє
дотриманню норм професійної
етики. Існує також суперечність
між позитивними очікуваннями
державних службовців щодо
дієвості нормативних мораль�
но�етичних регуляторів профе�
сійної діяльності та фактичною
бездіяльністю з їх упроваджен�
ня з боку керівників.

В умовах динамічного роз�
витку системи державної служби,
її адаптації до сучасних вимог
управління виникає проблема
забезпечення кадрами та зро�
стання їхнього професійного

потенціалу. Оскільки людські
ресурси є головним чинником 
й основою державного управ�
ління [10]. Механізмом реалізації
права на свободу вибору про�
фесії державного службовця 
є норма Закону України «Про
державну службу». Однак це
право необхідно доповнити рам�
ковими вимогами щодо мораль�
них якостей кандидата на дер�
жавну службу, які гарантува�
тимуть його здатність нести
моральну відповідальність.

Сьогодні на державній службі
працює понад 265,7 тис. держав�
них службовців і понад 95,6 тис.

посадових осіб місцевого само�
врядування. Причому за останні
12 років їхня кількість зросла
майже в 1,5 раза (рис. 1).

Зокрема в Тернопільській об�
ласті станом на 1 січня 2007 року
налічувалося 6603 державних
службовці (на початок 2006 ро�
ку – 6400). Посади керівників
займали 1743 особи, посади
спеціалістів – 4860 осіб (рис. 2).
Серед керівників найчисельні�
шою є шоста категорія (64,7 %), 
а серед спеціалістів – сьома
(61,1 %).

Підбір персоналу – складний
процес, що передбачає оціню�

вання професійних якостей ко�
ла претендентів, визначення
придатності кожного з них до
роботи на певних посадах. Без
створення об'єктивної системи
підбору кадрів, яка є серйозною
проблемою державної служби
України, значно ускладнюється
можливість поповнення цієї си�
стеми компетентними і квалі�
фікованими спеціалістами.

На наш погляд, підбір кадрів
на посади державних службов�
ців повинен базуватися на си�
стемі таких критеріїв:

• високий рівень освіти (бажа�
но економічного, юридичного

Рис. 1. Збільшення чисельності державних службовців 
і посадових осіб місцевого самоврядування
в Україні 2007 року порівняно з 1995 роком

Рис. 2. Співвідношення керівників 
і спеціалістів державної служби

в Тернопільській області на початок
2007 року
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або загальноуправлінського на�
пряму) та здібність до самоос�
віти;

• спеціальна фахова підго�
товка та вміння застосовувати
свої знання на практиці;

• висока мораль й етика по�
ведінки;

• патріотизм;
• володіння культурним над�

банням своєї нації, народу і дер�
жави, обізнаність у системі істо�
ричних устроїв державної освіти;

• внутрішня гідність, здат�
ність говорити правду, навіть
коли це шкодить особистим
інтересам;

• вміння цінувати почуття
свободи.

Виходячи із завдань державо�
творення в Україні, політика
кадрового забезпечення органів
державної влади повинна базу�
ватися на принципах систем�
ності й належного наукового
обґрунтування. Основою перед�
умовою залучення на посади
державних службовців компе�
тентних, висококваліфікованих
працівників є формування дійо�
вого кадрового резерву та
робота з ним. З метою успіш�
ного розв'язання цієї проблеми
в кожній державній установі, як
правило, розробляється план
поповнення й підбору пер�
соналу. Його форми є різними
залежно від характеру й масш�
табів організації, але загальна
схема підбору нових праців�
ників залишається фактично
універсальною для всіх орга�
нізацій.

В Україні, згідно із чинним
законодавством, конкретні обо�
в'язки, права та функції держав�
них службовців визначаються
на основі спеціального Довід�
ника типових професійно�
кваліфікаційних характеристик
посад державних службовців 
і відображаються керівниками
державних органів у межах за�
кону та їхньої компетенції 
в посадових інструкціях.

Зрозуміло, що кадрове забез�
печення державної служби най�
вдаліше можна здійснювати

тоді, коли чітко визначені (під
конкретну посаду): завдання,
обов'язки та повноваження;
кваліфікаційні вимоги; рівень
оплати праці; можливість служ�
бового підвищення; спосіб про�
ведення відбору; інші особливі
вимоги до претендентів. Зазна�
чені складові підбору кадрів на
державну службу є важливими 
й потребують детального окре�
мого розгляду.

Одним із пріоритетних на�
прямів діяльності Головного
управління державної служби
України на середньострокову
перспективу є зміна підходів 
до підбору персоналу, зокрема до
оголошення вакансій, принци�
пів підбору, організації роботи
конкурсних комісій, методики
проведення співбесід з канди�
датами.

Відповідно до проекту Зако�
ну України «Про державну
службу» (редакція від 7 червня
2007 року) важливим шляхом
реформування державної служ�
би є вдосконалення норматив�
ного регулювання вимог про�
фесійної етики державних
службовців.

У статті 21 цього законо�
проекту встановлюються за�
гальні вимоги до осіб, які всту�
пають на державну службу та
претендують на зайняття посад
державних службовців:

• наявність повної вищої
освіти;

• знання Конституції України,
законів та інших вітчизняних
законодавчих актів, необхідних

для виконання службових обо�
в'язків;

• вільне володіння держав�
ною мовою;

• належний стан здоров'я для
виконання службових обов'яз�
ків на відповідних посадах за
висновком медичної комісії,
наданим у порядку, що визнача�
ється Кабінетом Міністрів Укра�
їни [10].

На нашу думку, у Законі Укра�
їни «Про державну службу» пот�
рібно закріпити норму, згідно 
з якою на державну службу
можуть прийматися лише осо�
би з високими моральними
якостями та відповідною про�
фесійно�практичною підготов�
кою, фізичний і психічний стан
яких дозволяє виконувати служ�
бові обов'язки.

Крім того, необхідно закрі�
пити обов'язкову конкурсну
процедуру заміщення всіх посад
державної служби, що дасть
можливість зробити незалеж�
ним її проходження від одно�
осібної волі керівника.

Загальні вимоги до поведінки
осіб, уповноважених на вико�
нання функцій держави та
органів місцевого самовряду�
вання, а також прирівняних до
них осіб, установлені в проекті
Закону України «Про добро�
чесну поведінку осіб, уповно�
важених на виконання функцій
держави» (редакція від 3 жовтня
2007 року). Указаними вимо�
гами вони мають керуватися під
час виконання своїх службових
обов'язків, за цими ж вимогами
громадськість оцінює добро�
чесність й ефективність їхньої
діяльності.

Законопроектом також виз�
начені:

• обмеження щодо викорис�
тання службового становища;

• запобігання виникненню
конфлікту інтересів;

• обмеження щодо отриман�
ня подарунка та винагороди;

• політична та громадська
діяльність;

• відповідальність за пору�
шення норм цього закону.

На державну
службу можуть
прийматися 
лише особи 
з високими
моральними
якостями 
та відповідною 
професійно�
практичною
підготовкою
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Таким чином, законопроект
встановлює межі етичної пове�
дінки державного службовця
(обов'язки, права, обмеження).

Проект Закону України «Про
заохочення та дисциплінарну
відповідальність державного
службовця», у свою чергу, ви�
значає сутність службової дис�
ципліни державного службов�
ця в органах державної влади 
й інших державних установах,
права та обов'язки керівників
органів й інших державних
службовців щодо забезпечення
й дотримання дисципліни, 
а також види та порядок засто�
сування заохочень і дисциплі�
нарних стягнень. Належні умо�
ви й організація праці, неупе�
реджене й справедливе керів�
ництво, гідна заробітна плата 
й соціальний захист – важли�
ві моральні чинники ефектив�
ної роботи державних служ�
бовців.

У полі зору має бути весь
комплекс завдань, пов'язаних із
професійною діяльністю дер�
жавних службовців, а саме:

• з офіційним визначенням
етичних норм як критеріїв
оцінювання професійної діяль�
ності управлінського рішення;

• службовими вчинками;
• службовим підвищенням;
• оплатою професійної вина�

городи;
• підбором кадрів за мораль�

но�професійними якостями;
• контролем за дотриманням

правил поведінки державних
службовців й адекватним реа�
гуванням на виявлені пору�
шення;

• запровадженням традицій 
у державній службі;

• етичною освітою;
• вивченням і поширенням

досвіду кращих колективів
державних органів.

Вирішення цих та інших мо�
ральних проблем професійної
діяльності державних службов�
ців потребує комплексу інстру�
ментів і процедур, що будуть
спонукати до етичної пове�
дінки.

Значення етикету надзвичай�
но підвищується під час форму�
вання професійної компетент�
ності державних службовців [5]

За європейською методикою
оцінювання етикет розгляда�
ється як окрема складова про�
фесіоналізму, як категорія ко�
ректності й порядності [12].
Адже саме висока кваліфікація,
професійна і моральна одно�
рідність державного апарату
формують основу конституцій�
ної єдності системи державної
влади [4].

Утверджувати в суспільстві
цінності стандартів моральних
відносин покликана держава,
тому реалізація цього приз�
начення має розпочатися з до�
тримання етичних вимог са�
мою державою. Отже, мораль�
ність повинна ввійти в усі
коридори влади, а політичне
керівництво країни має від�
крито визнати роль етичної
діяльності держави та прого�
лосити основні цінності й стан�
дарти, що є критеріями повно�
важень владних осіб. Формалі�
зація цих норм, як свідчить
досвід країн розвиненої демо�
кратії, здійснюється шляхом
ініціювання вищим керівницт�
вом прийняття закону про
етику, Кодексу поведінки мініст�
ра тощо [7].

Висновки. Проведений ана�
ліз переконливо доводить необ�
хідність розроблення етичних
вимог до державного службовця
в процесі управління системою
кадрового забезпечення органів
державної влади. Виявлені під
час дослідження проблеми по�
требують подальшого вивчення
та створення комплексної про�

грами впровадження етики
державних службовців.
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З
а нинішніх умов суспіль�
но�політичного та соці�
ально�економічного роз�

витку України пріоритетним
напрямом державної політики
має стати створення повноцін�
ної ефективної системи непе�
рервного професійного нав�
чання державних службовців 
і посадових осіб місцевого
самоврядування [1]. Така систе�
ма покликана сприяти демокра�
тичному розвиткові нашої краї�
ни на засадах надання якісних
адміністративних послуг, зни�
ження корупції в органах влади,
забезпечення політичної нейт�
ральності державних службов�
ців, привабливості державної
служби для висококваліфіко�
ваних спеціалістів [2].

Вирішенню окреслених про�
блем присвячено Всеукраїн�
ський науково�методичний се�
мінар «Проблеми і шляхи мо�
дернізації навчання державних
службовців», який у середині
грудня 2007 року проведено 
в Івано�Франківську. Органі�
заторами заходу виступили
Головне управління державної
служби України, Івано�Франків�
ська обласна державна адмініст�
рація та Івано�Франківський
національний технічний уні�
верситет нафти і газу (у складі
якого діє магістратура держав�
ної служби).

Відповідно до програми семі�
нару проведено пленарне засі�
дання, обговорення доповідей,
три «круглі столи» з актуальних
питань організації навчання
державних службовців та нор�
мативного забезпечення освіт�

ніх процесів. Учасники заходу
також ознайомилися з особли�
востями реалізації посадовими
особами владних повноважень
на місцевому рівні в регіонах
Прикарпаття, яким надано ста�
тус гірських, де пріоритетним
напрямом соціально�економіч�
ного розвитку є туристична
сфера.

Учасники семінару, а це поса�
дові особи органів державної
виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, нау�
ковці, представники магістра�
тур державної служби, зокрема
слухачі магістратури за спеці�
альністю «Державна служба» Іва�
но�Франківського національ�
ного технічного університету
нафти і газу, були одностайними
в тому, що необхідною умовою
ефективного державного управ�
ління є його професіоналізація,
а її засобом – удосконален�
ня неперервного професійного
навчання державних служ�
бовців.
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ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
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НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ

Залучення державних служ�
бовців до різних форм профе�
сійного навчання видається
особливо актуальним з огляду
на те, що третина керівного
складу центральних і місцевих
органів виконавчої влади має
стаж роботи на державній служ�
бі до 5 років, а 97,5 % керівників
місцевих державних адмініст�
рацій – менше ніж 3 роки [3].
Проблемним залишається й
охоплення державних служ�
бовців навчанням за спеці�
альностями напряму «Державне
управління». Так, 2006 року
диплом магістра державного
управління чи магістра держав�
ної служби отримали 1422 дер�
жавні службовці, або 0,5 % від їх
загальної чисельності. Зазначи�
мо, що недостатнім є й загаль�
ний освітній рівень посадових
осіб владних органів: повну
вищу освіту мають лише три
чверті з них [4].

Для ефективного розв'язання
проблем, пов'язаних з навчан�
ням державних службовців та
посадових осіб місцевого само�

врядування, учасники семінару
напрацювали конкретні пропо�
зиції. З метою розширення
доступу кращих випускників
вищих навчальних закладів до
здобуття освітньо�кваліфіка�
ційного рівня магістра за спе�
ціальністю «Державна служба»
запропоновано внести зміни до
чинного Положення про поря�
док прийому осіб на навчання
за освітньо�професійними про�
грамами підготовки магістрів за
спеціальністю «Державна служ�
ба» в освітній галузі «Державне
управління» та працевлашту�
вання випускників [5]. Перед�
усім ці зміни стосуються запро�
вадження можливості вступу до
магістратури не лише тих ви�
пускників, які отримали диплом
з відзнакою, але й тих, хто має 
в додатку до диплому середній
бал не нижче ніж 4,5 за повний
цикл навчання. Також як моти�
ваційний чинник пропонується
встановити розмір стипендії
для названої категорії слухачів
магістратури на рівні мінімаль�
ної заробітної плати.

Зростання кількості держав�
них службовців, охоплених
професійним навчанням, дає
можливість упровадити дистан�
ційне навчання за спеціальніс�
тю 8.150101 «Державна служба»,
як це здійснюється в Національ�
ній академії державного управ�
ління при Президентові Украї�
ни та її регіональних інститутах.
Така форма навчання потребує,
насамперед, створення комп�
лексу навчально�методичного
забезпечення, тому учасники
семінару звернулися до Голов�
держслужби з пропозицією
створити електронний банк
даних про підручники та посіб�
ники, розроблені в 14 магістра�
турах державної служби. Для
індивідуалізації навчання в кон�
тексті вимог Болонської декла�
рації доцільно утворити робочі
групи із числа викладачів ма�
гістратур державної служби, які
повинні переглянути та вдоско�
налити комплекс навчально�ме�
тодичного забезпечення підго�
товки магістрів за кожною 
з дев'яти спеціалізацій.

Учасники науково�методич�
ного семінару запропонували
Головдержлужбі спільно з Мініс�
терством освіти, іншими заці�
кавленими установами та орга�
нізаціями у зв'язку з потребою
модернізувати систему підго�

У президії науково#методичного семінару (зліва направо): 
перший заступник голови Івано#Франківської обласної ради Зіновій Леонідович

Береговський, завідувач кафедри державного управління Дмитро Іванович
Дзвінчук, заступник голови Івано#Франківської облдержадміністрації 

Василь Іванович Гладій, ректор ІФНТУНГ Євстахій Іванович Крижанівський, 
начальник управління державної служби в Івано#Франківській області 

Ярема Васильович Петрів

Вітальне слово ректора ІФНТУНГ
професора 

Євстахія Івановича Крижанівського
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товки, перепідготовки та підви�
щення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування роз�
глянути можливість введення
скороченого терміну (в межах
одного року) підготовки магі�
стрів державної служби на базі
фахівців з повною вищою
освітою суміжних спеціальнос�
тей: «Менеджмент організацій»,
«Правознавство», «Економіка»,
«Документознавство та інфор�
маційна діяльність», «Політо�
логія» тощо.

Отримання професійної ос�
віти має гарантувати позитив�
ну зміну статусу державного
службовця. Із цією метою необ�
хідно внести зміни до чинної
нормативно�правової бази що�
до зарахування часу навчання 
в магістратурі державної служ�
би за денною формою до без�
перервного стажу державної
служби, який дає право на
одержання грошової винагоро�
ди державним службовцям за
сумлінну безперервну працю 
в органах державної влади,
зразкове виконання трудових
обов'язків. Уважати при цьому
навчання в магістратурі перед�
баченою формою чергового
(раз на п'ять років) підвищення
кваліфікації.

Оскільки успішна реалізація
змісту навчання визначається
професіоналізмом осіб, які бе�
руть участь у здійсненні нав�
чального процесу, необхідно
систематично підвищувати ква�
ліфікацію професорсько�викла�
дацького складу магістратур
державної служби шляхом ста�
жування в центральних та міс�
цевих органах влади й Націо�
нальній академії державного
управління при Президентові
України.

Упровадження пропозицій
учасників Всеукраїнського нау�
ково�методичного семінару
«Проблеми і шляхи модернізації
навчання державних службов�
ців» у систему професійного нав�
чання посадових осіб для органів
влади сприятиме зростанню
загальної соціальної ефектив�
ності функціонування інституту
державної служби.
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Постановка проблеми. Су�
часний підхід до аналізу від�
носин держави і суспільства
передбачає їх осмислення 
у світлі концепції громадян�
ського суспільства. Як слушно
зауважує В. М. Селіванов, не мож�
на набути об'єктивних знань про
державність, державну владу,
державу, законодавство та право
без вивчення зв'язків цих по�
нять із громадянським суспіль�
ством [1]. Теоретичні положен�
ня концепції такого суспільства
стали предметом гострих дис�
кусій: у науковій літературі міс�
титься широкий спектр погля�
дів щодо його змісту й форм
реалізації. Одним з найбільш

спірних є конкретно�історич�
ний ракурс зазначеної проб�
леми, особливо коли йдеться
про історію країн, які мають
тоталітарне минуле. Не дивно,
що сучасні представники різ�
них сфер вітчизняної гумані�
тарної науки дуже обережно
вдаються до ретроспективного
аналізу формування підвалин
громадянського суспільства в Ук�
раїні, внаслідок чого складаєть�
ся враження, ніби цей процес
розпочався лише з проголо�
шенням незалежності Україн�
ської держави. Між тим станов�
лення цього типу організації
суспільства – історично трива�
лий, складний і малопомітний
процес. 

Особлива місія в становленні
громадянського суспільства на�
лежить організаціям, які буду�
ють свою діяльність на само�
врядуванні та є незалежними 
у своєму економічному виборі.
Йдеться про сферу суспільного
життя, де юридично самостійні
приватні особи (фізичні та
недержавні юридичні) пов'язані
між собою різноманітними
економічними, політичними,
культурними та іншими інтере�
сами і можуть вільно й на влас�
ний розсуд (тобто без втру�
чання держави) їх реалізувати 
у відносинах між собою, не
порушуючи при цьому права
інших осіб. На думку А. М. Коло�
дія, саме економічна самостій�
ність і самодіяльність особи 

ВЗАЄМИНИ ДЕРЖАВИ 
ТА КООПЕРАЦІЇ 
В КОНТЕКСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 

СЕРГІЙ ГЛАДКИЙ,
кандидат історичних наук, доцент, 
доцент кафедри правознавства
Полтавського університету споживчої
кооперації України 
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є важливими ознаками такого
типу організації суспільства [2].

Метою цієї статті є пошук
історичних коренів громадян�
ського суспільства в Україні та
виявлення ролі кооперації в йо�
го становленні протягом пер�
шої чверті ХХ століття.

Виклад основного матеріа�
лу. Попри існування спільних
для всіх країн світу сутнісних
ознак громадянського суспі�
льства, воно завжди має в кож�
ній країні свої неповторні риси
й історичні витоки та перебуває
у специфічних відносинах 
з державою. Відшукуючи сьо�
годні забуті шляхи й джерела
соціальної енергії для приско�
реного розвитку такого суспіль�
ства, якому властиве само�
врядування вільних індивідів та
добровільно створених ними
організацій, ми не можемо
нехтувати власним історичним
досвідом. Цей досвід пере�
конливо свідчить про те, що
інтенсивне закладення підвалин
громадянського суспільства 
в Україні відбувалося на початку
ХХ століття й визначну роль 
у цьому процесі, як і в інших
країнах Європи, відігравала ко�
операція. Щоправда, головні
змістовно�функціональні пара�
метри такого суспільства в Захід�
ній Європі були сформовані ще
на початку XIX століття [3]. 

Кооперація історично виник�
ла як продукт соціальної само�
організації безпосередніх това�
ровиробників та споживачів,
організаційно�правова форма
захисту їхніх інтересів. Як
інститут громадянського сус�
пільства кооперативи викону�
ють низку функцій: слугують
засобом самовираження своїх
членів, реалізації й захисту
ними власних інтересів (у взає�
модії з іншими соціальними
групами); допомагають їм адап�
туватись у сфері економічних
відносин; репрезентують їхню
позицію з різних питань загаль�
носуспільного значення.

Кооперативний рух, що роз�
горнувся на теренах країн Євро�

пи в першій половині XIX сто�
ліття, активно співпрацював 
з іншими громадськими об'єдна�
ннями й масовими суспільними
рухами: робітничим, соціаліс�
тичним, національно�визволь�
ним тощо. Одним з результатів
цієї співпраці стало подальше
зміцнення інститутів громадян�
ського суспільства, розвиток
демократії, формування на межі
ХІХ–ХХ століть засад соціаль�
ної державності. 

На відміну від Заходу траєк�
торія розвитку громадянського
суспільства на етнічно україн�
ських землях Російської імперії,
як і в царській Росії у цілому,
мала свої особливості, що відоб�
ражали процес «наздоганяючої»
модернізації, який відбувався 
в постійному протиборстві сус�
пільства й самодержавної влади,
а після 1917 року – більшо�
вицької. Проте фахівці конста�
тують факт поступального роз�
витку громадянських відносин 
у Росії на початку ХХ століття 
й перехід суспільства в режим
стійкого саморозвитку [3]. 

Слід зауважити, що в Україні
зазначеного періоду коопера�
ція, за свідченням М. І. Туган�Ба�
рановського та багатьох інших
його сучасників, відігравала 
в громадському житті винятко�
во важливу роль і була єдиним
дійсно масовим громадським
рухом. Хоча в організацію цього
руху великий внесок зробила
українська інтелігенція, він мав
широку соціальну базу: у коопе�
ративному русі на початку 
1917 року брало участь більше
половини населення країни [4].
В умовах, коли церква була
одержавленою і вважалася «ві�
домством православного спові�
дання», а розвиток політичних
партій і професійних спілок
самодержавною владою ціле�
спрямовано гальмувався, саме
завдяки кооперативному рухові
в Україні формувався, хоча 
й повільно, соціальний каркас
громадянського суспільства. 

Після революції 1905 року,
навіть попри стримуючий

вплив державної влади, швидко
утворювалася система коопера�
тивних спілок, почали прово�
дитися місцеві, а з 1908 року 
й всеросійські кооперативні
з'їзди. Створення всеукраїн�
ських центрів кооперації через
українофобську позицію росій�
ської бюрократії гальмувалося.
Напередодні більшовицького
перевороту кооперативні орга�
нізації були численними, масо�
вими, економічно потужними 
й переважно незалежними від
держави (крім певної частини
кредитних товариств), мали до�
волі розвинуту ідеологію й нама�
галися активно впливати на
правотворчу діяльність держав�
них органів. Про останнє свід�
чить, зокрема, історія прийняття
загальнокооперативного закону
Російської імперії. 

Цей універсальний коопе�
ративний закон був розроб�
лений у роки Першої світової
війни за ініціативою й за актив�
ної участі кооперативної гро�
мадськості та прийнятий росій�
ським Тимчасовим урядом 
в березні 1917 року. Загально�
кооперативний закон відрізняв�
ся демократичністю й за своїм
змістом відповідав кращим
європейським зразкам. Він діяв
в Україні до початку більшо�
вицької «воєнно�комуністич�
ної» реорганізації кооперації.

У Європі кооперативні закони
почали приймати із середини
ХІХ століття. На зламі ХІХ– 
ХХ століть такі закони діяли 
в більшості розвинутих євро�
пейських країн. Запізнення на
декілька десятиліть прийняття в
Росії кооперативного закону
було лише одним із проявів
відставання від найбільш розви�
нених у правовому відношенні
країн Європи в питанні форму�
вання цивілізованих відносин
влади й кооперації. 

Головним мірилом цивілізо�
ваності, на думку переважної
більшості фахівців у галузі тео�
рії кооперації й кооператив�
ного права, є паритетний підхід
до побудови цих відносин. Коо�
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перативи разом з іншими гро�
мадськими організаціями й ру�
хами, що репрезентують грома�
дянське суспільство, спроможні
вести рівноправний, у певному
розумінні, діалог із владою лише
в тому разі, коли їхній правовий
статус чітко і з дотриманням
демократичних принципів за�
кріплений у законодавстві та
забезпечений різноманітними
гарантіями (економічними, полі�
тичними, ідеологічними, право�
вими), зокрема ефективним
процесуальним механізмом ре�
алізації й захисту своїх прав
кооперативними організаціями
та їхніми членами.

Паритетний характер відно�
син кооперативів – об'єднань
приватних осіб – з державою
ґрунтується на невід'ємних пра�
вах людини, які держава законо�
давчо, передусім на конститу�
ційному рівні, закріплює та зо�
бов'язується захищати. Такий
характер взаємин є важливою
передумовою дотримання прин�
ципів демократизму й закон�
ності в правотворчому процесі,
створення правових законів
про кооперацію, визначення
оптимальних меж державного
втручання в кооперативні від�
носини. Звичайно, для втілення
такої моделі відносин у життя
потрібен не лише демократич�
ний характер влади, але й дос�
татня зрілість кооперації як
інституту громадянського сус�
пільства.

Історія стосунків кооператив�
них об'єднань із Центральною
Радою та Директорією свідчить
про те, що український коопе�
ративний рух такої зрілості на
той момент в основному досяг.
Кооперація була рівноправним
партнером влади, а її діячі очіку�
вали швидкого втілення в Украї�
ні ідеалу «кооперативної рес�
публіки». Як зазначає С. Д. Гелей, 
у роки національно�визвольних
змагань кооперація в багатьох
випадках виконувала функції
держави [5]. 

Формування громадянського
суспільства і створення націо�

нальної демократичної держави
означає, що країна стала на
шлях поступової реалізації ідеа�
лу вільного розвитку людини та
суспільства, обмеження держав�
ної влади рамками закону. Саме
про такий ідеал мріяли учас�
ники українського кооператив�
ного руху, світогляд яких сфор�
мувався ще до встановлення
радянської влади. Вони підтри�
мали українську національну
революцію, запропонували спів�
працю Центральній Раді. 

Участь населення в коопера�
тивному русі не лише слугувала
меті боротьби з бідністю, але 
й сприяла формуванню тих со�
ціальних прошарків, які сьогод�
ні називають середнім класом.
Тож не можна вважати ціл�
ком безпідставними поширені 
у 1920�ті роки звинувачення 
з боку більшовиків на адресу
кооперації в тому, що остання 
є формою організації «курку�
лів». Зміна влади в Україні, поча�
ток перебудови суспільства за
більшовицьким рецептом пос�
тавили кооперацію на межу
виживання, оскільки диктатор�
ська влада цинічно ігнорувала
фундаментальні кооперативні
принципи. Після невдалого «ко�
муністичного штурму» на сус�
пільство в роки «воєнного кому�
нізму» і тимчасової капітуляції
більшовицької влади перед се�
лянством розвиток кооперати�
вів та деяких інших інститутів
громадянського суспільства пев�
ною мірою відновився й тривав
до початку «великого стрибка». 

Реальність відновлення цього
процесу в умовах диктатури
пролетаріату сьогодні може зда�
ватися малоймовірною. Проте
слід погодитися з тими дослід�
никами, які вважають, що гро�
мадянське суспільство і демок�
ратичний режим організації 
й управління таким суспільст�
вом не обов'язково передба�
чають одне одного. Показовим 
у цьому відношенні є той факт,
що основні принципи грома�
дянського суспільства вперше
практично втілені в Британії ще
у XVII столітті, коли там була
відсутня розвинута форма де�
мократії [1]. 

Розвиток радянського коопе�
ративного права періоду непу
був суперечливим і непослідов�
ним. Та все ж нова економічна
політика сприяла поступу ко�
операції України, розкріпачив�
ши її господарську ініціативу та
надавши низку пільг. Коопера�
тивні організації в 1920�ті роки
не зазнавали такого руйнівного
тиску влади, під яким перебу�
вали «непмани» і «куркулі», але,
знаходячись у лещатах держав�
но�партійної опіки, все ж таки
поступово втрачали коопера�
тивну природу. Їхній розвиток
чимдалі набував суперечливих
рис, що було наслідком політи�
ки одержавлення кооперації. 

Сучасні вчені визнають важ�
ливу роль вітчизняної коопера�
ції в процесі становлення гро�
мадянського суспільства на по�
чатку ХХ століття й указують,
що саме діями більшовицької
влади цей процес був перерва�
ний [6]. Для цього були викорис�
тані як правові, так і проти�
правні засоби впливу. Існування
кооперації в УРСР після згор�
тання непу сьогодні викликає 
у дослідників сумнів, оскільки
вона за своєю природою не
властива централізовано�адмі�
ністративній системі прямих
державних директивних завдань
і регламентацій, що ототож�
нюються з державним плану�
ванням, при визнанні пріоритету
державної власності, безальтер�

Кооперативи
разом з іншими

інститутами
громадянського

суспільства
виступають 

як альтернатива
диктатові 
держави
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нативності соціально�економіч�
них процесів [7]. 

У 30�ті роки минулого сто�
ліття кооперація як система
самоврядних організацій, що
діють на кооперативних заса�
дах, практично припинила своє
існування: 

• кредитна кооперація лікві�
дована повністю ще наприкінці
20�х років; 

• сільськогосподарська коо�
перація скасована під час про�
ведення колективізації; 

• споживча кооперація в сере�
дині 30�х років витіснена з міста
в село (постанова ЦК ВКП(б) 
і РНК СРСР «Про роботу спожив�
чої кооперації на селі» 1935 ро�
ку) і перетворилася на своєрід�
ний додаток до колгоспної си�
стеми; 

• житлово�орендні коопера�
тиви припинили свою діяль�
ність 1937 року. 

Знищення кооперації в 1930�ті
роки можна розглядати як вико�
рінення паростків громадян�
ського суспільства, руйнування
державою однієї з головних
перешкод на шляху переходу до
тоталітарної моделі організації
влади. Адже кооперативи разом
з іншими інститутами грома�
дянського суспільства були і за�
лишаються альтернативою дик�
татові держави. Відстоюючи
свої групові інтереси, коопера�
тивні організації мимоволі
втручаються в політику, тиснуть
на владу [8]. Вищенаведене дає
нам підстави стверджувати, що
роки непу – це період боротьби
авторитарної й ліберальної тен�
денцій розвитку взаємовідно�
син радянської влади й коопе�
рації.

Висновки. Отже, історія Ук�
раїни першої чверті ХХ століття
переконує в тому, що коопе�
рація інтенсивно розвивалася
як інститут громадянського сус�
пільства, проте розвиток коопе�
ративних організацій, інших
громадських інститутів (церква,
політичні партії, незалежні
профспілки тощо) був насиль�
ницьки перерваний владою. 

З огляду на це, у сучасних умо�
вах правомірно ставити питан�
ня не про становлення, а про
відродження українського гро�
мадянського суспільства. Якщо 
в цьому процесі спиратися на
історичну пам'ять народу, його
досвід і традиції, то доводиться
визнати, що творчий потенціал
кооперативного руху сьогодні
використовується недостатньо.

У незалежній Україні відбува�
ється відродження кооперації,
розвивається кооперативне за�
конодавство. Сьогодні діють чо�
тири спеціальних закони [9–12], 
у яких враховано міжнародні
кооперативні принципи, зокре�
ма принципи добровільності 
й відкритості членства в коопе�
ративі, самоврядності коопера�
тиву на демократичних засадах,
економічної незалежності коо�
перативів і заборони втручання
держави в їх діяльність і т. ін. Так,
статті розділу V Закону України
«Про кооперацію», що має назву
«Держава і кооперація», покла�
дають на державу обов'язок
гарантувати додержання прав 
і законних інтересів коопе�
ративних організацій та їх чле�
нів, максимально сприяти роз�
виткові й зміцненню їхньої
господарської самостійності.
Разом з тим правореалізаційна
практика виявила необхідність
у більш широкій і активній
популяризації в суспільстві коо�
перативної ідеї.

Здійснене нами ознайомлен�
ня із сучасною науково�юри�
дичною літературою в Україні
дозволяє констатувати слаб�
кість інтересу до історії коопе�
ративного права у науковців,
що відображає відсутність інте�
ресу до кооперації з боку
держави та пересічних грома�
дян і пояснюється, передусім,
утратою суспільством коопера�
тивних традицій. Традиції від�
роджуються важко. Проте стан
розвитку кооперативів у єв�
ропейських країнах і в світі
залишається високим, що зму�
шує визнати перспективність
кооперативних форм госпо�

дарювання та громадської ді�
яльності й для України. 
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Київ

Про віднесення посад працівників
Служби розпорядника Державного реєстру виборців 

до відповідних категорій посад державних службовців

Відповідно до статті 25 Закону України «Про державну службу» віднести посади працівників Служби
розпорядника Державного реєстру виборців до таких категорій посад державних службовців:

друга – керівник Служби;
третя – заступник керівника Служби, начальник управління;
четверта – завідуючий відділом у складі управління;
п'ята – головний консультант.

Прем'єрAміністр України                Ю. ТИМОШЕНКО
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АКТИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

від 9 листопада 2007 року № 293 
Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2007 року за № 1326/14593 

Про внесення змін до наказу Головдержслужби 
від 5 липня 1998 року № 24 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1151 «Про внесення змін до
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади» та з метою удоско#
налення процедури ведення особових справ державних службовців н а к а з у ю: 

1. Внести зміни до методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ держав#
них службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Головдержслужби від 5 липня 1998 року 
№ 24, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за № 453/2893 (зі змінами), що
додаються. 

2. Інформаційно#аналітичному управлінню (Дунаєв В. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України опублікувати цей наказ у черговому номері журналу «Вісник державної служби України» та розмістити
на внутрішньому та зовнішньому веб#сайтах Головдержслужби. 

3. Департаменту персоналу державних органів та місцевого самоврядування (Піжук Ю. М.) разом з управ#
лінням організаційної роботи, стратегічного планування, документообігу та контролю (Яцуба О. І.) після дер#
жавної реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його розсилання міністерствам, іншим
центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській 
і Севастопольській міським державним адміністраціям, обласним, Київській і Севастопольській міським
радам. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Головдержслужби 
Комаренка О. І. 

Начальник Головного управління
державної служби України Т. МОТРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління державної служби України, 

від 9 листопада 2007 року № 293 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2007 року за № 1326/14593 

ЗМІНИ
до методичних рекомендацій щодо застосування 

Порядку ведення особових справ державних службовців 
в органах виконавчої влади 

1. В абзаці другому пункту 2 слова «документа про освіту» замінити словами «документа про освіту, у тому
числі про повну вищу освіту». 

2. Абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції: 

«Сформована особова справа реєструється у книзі обліку руху особових справ (додаток 1) протягом тижня

НОРМАТИВНОAПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
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з дня призначення працівника на посаду. Після формування та реєстрації особової справи на паперових носіях
працівник кадрової служби формує особову справу в електронній формі у порядку, визначеному Голов#
держслужбою». 

3. Пункт третій доповнити абзацом 4 такого змісту: 

«При формуванні особової справи в електронній формі документи, передбачені у розділах 1 та 2 Порядку
ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 року № 731 (зі змінами), крім особової картки (форма П#2ДС) та
біографічної довідки, скануються, заносяться до комп'ютерної системи та засвідчуються цифровим підписом
керівника кадрової служби у порядку, визначеному законодавством». 

4. В абзаці четвертому пункту 4 слова «документів про освіту» замінити словами «документів про освіту, 
у тому числі про повну вищу освіту». 

5. Пункт шостий доповнити абзацом 6 такого змісту: 

«Зберігання особових справ у електронному вигляді здійснюється відповідно до вимог законодавства з пи#
тань захисту інформації. Порядок зберігання особових справ у електронній формі визначається Голов#
держслужбою за погодженням з Держспецзв'язку». 

Начальник інформаційноAаналітичного 
управління Головдержслужби України В. ДУНАЄВ 

CПІЛЬНІ АКТИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ,

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ,
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ,

СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

від 30 жовтня 2007 року № 281/612/410/773 

Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2007 року за № 1296/14563 

Про затвердження форми запиту до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо надання додаткової

інформації стосовно кандидата на зайняття посад, призначення або погодження
призначення на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України

або Кабінет Міністрів України 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1624 «Про затвердження
Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад»
наказуємо: 

1. Затвердити форму запиту до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій щодо надання додаткової інформації стосовно кандидата на зайняття посад, приз#
начення або погодження призначення на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів
України або Кабінет Міністрів України, що додається. 

2. Визначити орієнтовний перелік відомостей, які надаються органами виконавчої влади, органами місце#
вого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями стосовно кандидата на зайняття посад,
призначення або погодження призначення на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів
України або Кабінет Міністрів України (згідно з додатком до наказу). 

3. Координацію заходів щодо проведення спеціальної перевірки відповідно до Порядку проведення
спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад, доручити Головному управ#
лінню державної служби України за участю Державної податкової адміністрації України, Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки України. 

НОРМАТИВНОAПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ
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4. Головному управлінню державної служби України забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

Після державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та розсилку в 10#денний термін.  
5. Контроль за виконанням цього наказу відповідно до розподілу обов'язків покласти на: 
заступника Начальника Головного управління державної служби України Ткача В. Д.; 
першого заступника Голови Державної податкової адміністрації України Кайзермана В. О.; 
першого заступника Міністра внутрішніх справ України Білозуба І. Д.; 
заступника Голови Служби безпеки України Підболячного В. Ф. 
. 

Начальник Головного управління
державної служби України Т. МОТРЕНКО

Голова Державної податкової
адміністрації України А. БРЕЗВІН  

Т. в. о. Міністра
внутрішніх справ України М. КОРНІЄНКО

В. о. Голови Служби
безпеки України В. НАЛИВАЙЧЕНКО 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Головного управління державної служби України, 

Державної податкової адміністрації України, 
Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України
від 30 жовтня 2007 року № 281/612/410/773 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 листопада 2007 року за № 1296/14563 

(назва органу, до якого направлено запит)

ЗАПИТ
до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій щодо надання додаткової інформації 
стосовно кандидата на зайняття посад, призначення або погодження призначення 

на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів України 
або Кабінет Міністрів України 

На виконання доручення 

(зазначається посадова особа, що надала доручення, та реквізити відповідного документа)

та на підставі Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей, що подаються кандидатами на зайняття
посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2006 року № 1624, просимо 
у термін до 10#ти днів з дня одержання цього запиту надати Головному управлінню державної служби України
відомості відносно кандидата на зайняття посади, призначення або погодження призначення на яку здійснює
Президент України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України 

(зазначається прізвище, ім'я, по батькові кандидата)

Відомості просимо надати за підписом уповноваженої особи та надіслати спецпоштою або через
уповноваженого працівника.

Копії документів додаються. 

Додаток: на ___арк. 
Підпис посадової особи 

М. П. 

Начальник
контрольноAінспекційного управління Ю. ЮРЧЕНКО
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ДОДАТОК
до спільного наказу Головного управління державної служби України,

Державної податкової адміністрації України, 
Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України
від 30 жовтня 2007 року № 281/612/410/773 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
відомостей, які надаються органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами і організаціями стосовно кандидата 
на зайняття посад, призначення або погодження призначення на які здійснює 

Президент України за поданням Кабінету Міністрів України або Кабінет Міністрів України 

1. Державна податкова адміністрація надає відомості про: 
отримані доходи кандидата, які відповідно до Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» пода#

ються до органів державної податкової служби; 
перебування кандидата на посадах керівника або головного бухгалтера, засновника суб'єктів господа#

рювання та обліку їх як фізичних осіб – підприємців. 

2. Міністерство внутрішніх справ надає відомості про: 

притягнення кандидатів до кримінальної відповідальності; 

наявність у кандидатів судимостей, що не зняті чи не погашені в установленому законом порядку; 

притягнення кандидатів до адміністративної відповідальності згідно з Кодексом України про адміністра#
тивні правопорушення; 

притягнення кандидатів до адміністративної відповідальності за дії, передбачені статтями 1 та 5, части#
нами другою та третьою статті 10 Закону України «Про боротьбу з корупцією». 

3. Служба безпеки надає відомості про: 

притягнення кандидата до адміністративної відповідальності на підставі Закону України «Про боротьбу 
з корупцією», інші достовірні дані, які перешкоджають прийняттю та перебуванню на державній службі; 

наявність у кандидата на зайняття посади форми допуску до державної таємниці та виконання ним зо#
бов'язань щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена або довірялась раніше. 

4. Міністерство охорони здоров'я надає відомості про: 

перебування на обліку в психоневрологічному та наркологічному диспансерах; 

дієздатність кандидата на зайняття посади (визначеної у відповідності до чинного законодавства). 

5. Міністерство освіти і науки надає відомості про: 

достовірність відомостей щодо отриманої освіти та легітимності документів про відповідний рівень освіти; 

достовірність відомостей щодо наукового ступеня, ученого звання та наявність відповідних документів
(дипломи, посвідчення тощо). 

6. За наявності Державна податкова адміністрація, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки та інші
органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації надають
іншу інформацію про дані, які перешкоджають прийняттю позитивного рішення щодо зайняття посади,
призначення або погодження призначення на які здійснює Президент України за поданням Кабінету Міністрів
України або Кабінет Міністрів України. 

7. Відомості, що подаються Головдержслужбі стосовно кандидата на зайняття посади, підписуються: 

у Державній податковій адміністрації, Міністерстві внутрішніх справ, Службі безпеки, в інших органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях – керівником
відповідного органу (у разі відсутності керівника органу – особою, яка його заміщує) або заступником керів#
ника органу відповідно до розподілу обов'язків. 

Начальник
контрольноAінспекційного управління Ю. ЮРЧЕНКО
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ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА  РОЗ'ЯСНЮЄ

Чи може залишатися 
на службі в органах місцевого
самоврядування
посадова особа після
досягнення граничного віку
та 5/річного продовження
терміну перебування 
на службі?

Відповідно до статті 18 За�
кону України «Про службу

в органах місцевого самовряду�
вання», граничний вік перебу�
вання на службі в зазначених
органах становить 60 років для
чоловіків і 55 років для жінок. Ці
обмеження не поширюються на
осіб, які обіймають виборні
посади.

Термін перебування на службі 
в органах місцевого самовряду�
вання може бути продовжено (але
не більш як на 5 років) за рішен�
ням сільського, селищного, мі�
ського голови або голови район�
ної, районної в місті, обласної
ради – залежно від того, де пра�
цює такий посадовець.

Після закінчення цього терміну
посадова особа місцевого само�
врядування за рішенням відпо�
відного голови може бути зали�
шена на службі на умовах стро�
кового трудового договору – на
посаді радника чи консультанта
(патронатна служба), якщо такі
посади передбачені штатним
розписом.

Однак, як зазначається в стат�
ті 20 Закону України «Про служ�
бу в органах місцевого самовря�
дування», перевибори сільських,
селищних, міських голів, зміна
керівників органів місцевого
самоврядування є підставою для
звільнення працівників патро�
натної служби.

У яких випадках
зберігаються щомісячні
виплати в розмірі 
85 % посадового окладу 
з урахуванням надбавок 
за ранг та вислугу років 
у разі відставки державного
службовця відповідно 
до статті 31 Закону України
«Про державну службу»?

Згідно зі статтею 31 Закону
України «Про державну

службу», у разі відставки держав�
ного службовця, який не досяг
пенсійного віку, але має страхо�
вий стаж (для чоловіків не мен�
ше ніж 25 років, для жінок не
менше ніж 20 років) і відпра�
цював на посадах першої чи
другої категорії не менш як 5 ро�
ків, йому виплачується щомісяч�
но 85 % його посадового окладу 
з урахуванням надбавок за ранг
та вислугу років до досягнення
пенсійного віку.

При цьому зазначені виплати
припиняються в разі:

1) працевлаштування,
2) призначення пенсії за віком,
3) засудження за скоєння

злочину.

Відповідно до абзацу першого
статті 16 Закону України «Про
державну службу», державний
службовець не має права вчиня�
ти дії, перелічені у стат�
тях 1 і 5 Закону України «Про бо�
ротьбу з корупцією», згідно 
з якими державний службовець
або інша особа, уповноважена на
виконання функцій держави, не
має права займатися підприєм�
ницькою діяльністю безпосе�
редньо чи через посередників
або підставних осіб, бути повіре�
ною третіх осіб у справах дер�
жавного органу, в якому вона
працює, а також виконувати
роботу на умовах сумісництва
(крім наукової, викладацької,
творчої діяльності, а також ме�
дичної практики).

Види робіт, які не вважаються
сумісництвом, перелічені в до�
датку до Положення про умови
роботи за сумісництвом праців�
ників державних підприємств,
установ, організацій, затвердже�
ного наказом Міністерства праці
України, Міністерства юсти�
ції України та Міністерства
фінансів України від 28 червня
1993 року № 43. Згідно з пунктом
3 додатку, не є сумісництвом,
зокрема, педагогічна робота 
з погодинною оплатою праці 
в обсязі не більш як 240 годин на
рік. Однак вимоги положення

застосовуються виключно до
осіб, які, перебуваючи у трудо�
вих відносинах з будь�яким під�
приємством (установою, органі�
зацією), мають право викону�
вати такі види робіт.

Чинним законодавством не
заборонено державному служ�
бовцеві, який перебуває у від�
ставці, займатися науковою 
й викладацькою діяльністю. Од�
нак, беручи до уваги те, що такий
державний службовець не пере�
буває у трудових відносинах 
з будь�яким підприємством (уста�
новою, організацією), виконан�
ня ним будь�якої роботи, у тому
числі й зайняття науковою чи
викладацькою діяльністю, за
трудовим договором з оплатою
праці вважатиметься працевлаш�
туванням. У такому разі виплати,
про які йдеться, будуть припинені.

Адже, відповідно до статті 21
Кодексу законів про працю
України, трудовий договір – це
угода між працівником і власни�
ком підприємства (установи,
організації) або уповноваженим
ним органом чи фізичною осо�
бою, за якою працівник зобов'я�
зується виконувати роботу, ви�
значену цією угодою, з підляган�
ням внутрішньому трудовому
розпорядкові, а власник підпри�
ємства (установи, організації)
або уповноважений ним орган
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чи фізична особа зобов'язується
виплачувати працівникові заро�
бітну плату й забезпечувати умови
праці, необхідні для виконання
роботи, передбачені законодав�
ством про працю, колективним
договором або угодою сторін.
Окрім того, згідно з листом Міні�
стерства праці та соціальної
політики України від 26 грудня
2003 року № 06/1�4/200 щодо
застосування трудових догово�
рів та договорів підряду, за
трудовим договором працівника
приймають на роботу (посаду),
включену до штату підприємства,
для виконання певної роботи
(певних функцій) за конкретною
кваліфікацією, професією, поса�
дою. Працівникові гарантується
заробітна плата, установлені тру�
довим законодавством гарантії,
пільги, компенсації тощо.

Основним документом про
трудову діяльність працівника,
відповідно до пункту 1.1 Інструк�
ції про порядок ведення трудо�
вих книжок працівників, затвер�
дженої наказом Міністерства пра�
ці України, Міністерства юстиції
України та Міністерства соціаль�
ного захисту населення України
від 29 липня 1993 року № 53, 
є трудова книжка. Пунктом 1.3
зазначеної інструкції передба�
чено, що при влаштуванні на ро�
боту працівники зобов'язані

подавати трудову книжку, оформ�
лену в установленому порядку.

Однак без занесення записів 
у трудову книжку працівники
можуть виконувати роботу на
умовах цивільно�правової угоди,
оформленої в порядку, визначе�
ному Цивільним кодексом Укра�
їни. Згідно з уже згадуваним лис�
том Міністерства праці та соці�
альної політики України від 
26 грудня 2003 року № 06/14/200
щодо застосування трудових
договорів та договорів підряду,
цивільно�правовий договір – це
угода між громадянином та  під�
приємством (установою, орга�
нізацією) на виконання першим
певної роботи з наданням пев�
ного результату праці. До цього
виду договору належать договір
підряду, договір доручення
тощо. 

Основною ознакою, що від�
різняє підрядні відносини від
трудових, є те, що трудовим за�
конодавством регулюється про�
цес трудової діяльності, її орга�
нізація. За цивільно�правовим
договором процес організації
трудової діяльності залишається
за його межами, метою договору
є отримання певного матеріаль�
ного результату. Підрядчик, на
відміну від працівника, не під�
порядковується правилам внут�
рішнього трудового розпорядку,

він сам організовує свою роботу
й виконує її на власний ризик. За
підрядним договором оплачу�
ється не процес праці, а її резуль�
тати, котрі визначають після
закінчення роботи і оформля�
ють актами здавання�прийман�
ня виконаних робіт (наданих
послуг), на підставі яких про�
вадиться їх оплата.

Отже, за цього виду договору не
виникають трудові відносини, на
які поширюється трудове законо�
давство, а тому робота за цивіль�
но�правовим договором не вва�
жається працевлаштуванням.

При досягненні пенсійного
віку державним службовцем,
який перебував у відставці, йому
призначається пенсія як держав�
ному службовцеві, що перед�
бачено статтею 31 Закону Украї�
ни «Про державну службу». У разі
працевлаштування державного
службовця у відставці щомісячна
виплата в розмірі 85 % посадо�
вого окладу з урахуванням над�
бавок за ранг та вислугу років, як
уже зазначалося, припиняється.
Коли така особа досягне пенсій�
ного віку, пенсія їй може бути
призначена відповідно до стат�
ті 37 Закону України «Про дер�
жавну службу» або на загальних
підставах.

Чи можуть працювати 
на посадах, безпосередньо
підпорядкованих одна одній,
державні службовці,
які є близькими родичами?

У статті 12 Закону України
«Про службу в органах міс�

цевого самоврядування» зазнача�
ється, що не можуть бути обрани�
ми або призначеними на посаду 
в державному органі або в органі
місцевого самоврядування особи,
які будуть безпосередньо підпо�
рядковані або підлеглі особам, які
є їх близькими родичами чи своя�
ками (батьки, подружжя, брати,
сестри, діти, а також батьки,
брати, сестри й діти подружжя).
Виняток становлять лише посади
технічних працівників та обслу�
говуючого персоналу органів міс�
цевого самоврядування, оскільки,
згідно зі статтею 2, дія цього
закону на них не поширюється.

Кодексом законів про працю
України (стаття 251) передбаче�
но, що власник вправі запрова�
джувати обмеження щодо спіль�
ної роботи на одному й тому 
ж підприємстві (в установі, орга�
нізації) осіб, які є близькими
родичами чи свояками, якщо 
у зв'язку з виконанням трудових
обов'язків вони безпосередньо
підпорядковані або підконт�
рольні один одному. Водночас
зауважуємо, що питання під�
порядкованості й підлеглості
слід визначати в посадових інст�
рукціях, які складаються на ос�
нові штатного розпису чи струк�
тури відповідного державного
органу.


