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КРАЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

"НЕ ПОСПІШАТИ, ПРИЙМАЮЧИ РІШЕННЯ"

Голова Ужгородської районної державної адміністрації 
Колібаба Анатолій Васильович 

Паспорт Ужгородського району 
Закарпатської області 

Ужгородський район утворено 1946 року. 
Його територія займає південно-західну час-

тину Закарпатської області та безпосередньо 
межує на півночі з Перечинським, на сході – 
з Мукачівським, на південному сході – з Бере-
гівським районами. На заході й півдні району про-
ходять кордони зі Словаччиною та Угорщиною. 

У складі району є селище міського типу Середнє. 
Всього на Ужгородщині налічується ще 66 населе-
них пунктів. Діють 1 селищна та 29 сільських рад. 

Територія Ужгородського району становить 
майже 0,9 тис. кв. км. 

Тут постійно проживають близько 66 тис. осіб, 
серед яких майже 31,5 тис. – чоловіки, 34,5 тис. – 
жінки. 

Довжина автомобільних доріг із твердим пок-
риттям – 344,1 км. 

Налічується понад 23 тис. дворогосподарств. 

Згідно із Законом України "Про місцеві дер-
жавні адміністрації" до основних завдань місце-
вих державних адміністрацій належать: 

1) виконання Конституції, законів України, ак-
тів Президента України, Кабінету Міністрів Ук-
раїни, інших органів виконавчої влади вищого 
рівня; 

2) законність і правопорядок, додержання 
прав і свобод громадян; 

3) виконання державних і регіональних прог-
рам соціально-економічного та культурного 
розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях 
компактного проживання корінних народів і на-
ціональних меншин – також програм їх націо-
нально-культурного розвитку; 

4) підготовка та виконання відповідних бюд-
жетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та 
програм; 

6) взаємодія з органами місцевого самовря-
дування; 

7) реалізація інших, наданих державою, а та-
кож делегованих відповідними радами, повно-
важень. 

Анатолію Васильовичу, назвіть, будь-лас-
ка, основні напрями Вашої діяльності. Що 
зроблено за останній рік? 

Основними напрямами діяльності голови Уж-
городської районної державної адміністрації 
є організація роботи всіх державних структур 
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району з метою покращення соціально-побуто- службі. Саме тоді став замислюватися над сус-
вого життя жителів Ужгородщини. пільними цінностями, мотивами діяльності лю-

Ужгородщина є дуже потужним районом Ук- дей, над своїм баченням цих проблем. Усе це 
раїни. 2006 року вперше в промисловості райо- оформилося у кандидатську дисертацію з філо-
ну середня зарплата сягнула понад 1100 гри- софії, яку захистив 1990 року. 
вень. Цей показник вищий за відповідний 
вітчизняний. І це правильно. Праця селянина не Скільки людей працює з Вами? 
менш важлива і важка, ніж на виробництві. Але 
цим ми не дуже тішимось, бо знаємо, що резер- Безпосередньо – це весь апарат райдержад-
вів для зростання зарплати є чимало. міністрації, а якщо брати ширше, то кожен жи-

Підвищується рівень виробництва будма- тель району. Одним словом, усі, хто не байду-
теріалів. Зокрема, плануємо побудувати цегель- жий до проблем Ужгородщини і прагне не на 
ний завод та кілька підприємств для переробки словах, а на ділі покращити соціально-ма-
сільгосппродукції. теріальне життя мешканців нашого району. 

У планах – зведення швейного виробництва 
в районі селища Середнє. Фактично питання Якими рисами має володіти людина, аби 
зайнятості населення вирішено повністю. Нині працювати на такій посаді? 
навіть існує проблема нестачі робочих рук. Зро-
зуміло, ми, як патріоти району, зацікавлені в то- Безперечно, людина може володіти багатьма 
му, щоб на цих підприємствах працювало біль- рисами. Але, як на мене, найважливішими з них 
ше жителів Ужгородщини. є ЛЮДЯНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ПРИНЦИ-

У сільському господарстві район також у ліде- ПОВІСТЬ. 
рах. Якщо не перші, як мовиться, то й не останні. 
Стоїмо непогано і по "валу", і по урожайності. Чи допомагають Вам рідні? Чи підтри-
Хоча цього року урожай хліборобам дався надто мують вони Вас морально? 
важко. Спочатку весна пізня, потім літо спекот-
не, далі – затяжні дощі. Та коровай у загальну Звичайно. Без надійного тилу, без допомоги 
скарбницю краю все ж увійшов непоганий. рідних, сім’ї було б дуже важко працювати. Моя 

онучка, якій п’ять з половиною років, цього року 
Що саме вплинуло на Ваш вибір професії? стала "Міні-міс Закарпаття – 2006", потім виборо-

ла перемогу на Всеукраїнському конкурсі "Міні-
За фахом я радіофізик. Визначальну роль міс Україна – 2006", а нещодавно на Всесвітньому 

у виборі цієї професії відіграв мій учитель з фі- конкурсі у Бразилії зайняла друге місце й отрима-
зики восьмирічної школи у селі Воловиця, що на ла титул "Перша віце-міс нація – 2006". Безпе-
Чернігівщині. Саме він зумів прищепити мені речно, це морально прекрасно вплинуло на мене. 
любов до радіофізики. Уроки цього педагога від Робота – роботою, а наша сім’я, родина – це ті 
Бога для мене були найулюбленіші. священні обереги, які гріють нас повсякчас. 

Як розпочався Ваш трудовий шлях? Які Ваші основні уподобання? 

Спочатку була восьмирічна школа, потім – Я захоплююсь рибалкою, а також футболом. 
Київський технікум радіомеханіки, згодом – На останнє захоплення не вистачає часу – день 
Київський державний університет ім. Тараса Шев- у державних службовців ненормований. Але 
ченка. я тричі на тиждень регулярно граю у волейбол. 

Після закінчення 1976 року радіофізичного фа- Ну, а якщо поталанить із часом, граю у футбол 
культету університету почав працювати на ви- і рибалю. Бо ці заходи є духовним містком між 
робничому об’єднанні "Чернігівський радіопри- нашими державними службовцями, адже ми 
ладний завод" на посаді інженера-конструктора. одна команда. 

1980 року я відійшов від свого основного інже-
нерного фаху – почав працювати на державній Розмову вела А. Бондаренко 
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ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ 
НА ПРОЦЕС СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ 

У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

В. БОГДАНОВИЧ, А. СЕМЕНЧЕНКО, 
доктор технічних наук, професор, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, 

професор кафедри національної безпеки докторант кафедри національної безпеки 
Національної академії державного Національної академії державного управління 

управління при Президентові України при Президентові України 

Постановка проблеми. Необхідність удоско- і до умов свого ефективного застосування. Звід-
налення стратегічного планування у сфері дер- си і неможливість використання однієї уніфіко-
жавного управління забезпеченням національ- ваної методології стратегічного планування, яка 
ної безпеки держави насамперед обумовлена була б ефективною "на всі випадки життя". 
високим динамізмом трансформацій у воєнній Тому визначення комплексу зовнішніх та внут-
організації та правоохоронних органах держави. рішніх чинників, що впливають на стратегічне 

Для здійснення стратегічного планування планування саме у сфері державного управління 
у різних сферах можуть застосовуватися відомі забезпеченням національної безпеки держави, 
підходи [1–6]. Але кожен із цих підходів розра- їхня класифікація та дослідження динаміки їх змін 
хований на конкретні умови його застосування є необхідним етапом процесу стратегічного пла-
та комплекс чинників, спрямований на подолання нування, а саме етапом стратегічного моніторин-
конкретної невизначеності, і тому має обмеження гу та аналізу середовища. Цей процес спрямова-
як стосовно своїх можливостей до адаптації, так ний на удосконалення одного з існуючих методів 
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або синтез нового методу стратегічного плану- внутрішнього середовища необхідно врахувати 
вання відповідно до стану та динаміки розвитку деякі особливості:
середовища. ◆ низьку якість даних, яка є наслідком їхньої 

Аналіз основних досліджень і публікацій. низької достовірності, точності, своєчасності 
У роботах Г. Почепцова [7, 8] викладено деякі та повноти, а також непередбачуваність че-
підходи та інструменти зменшення невизначе- рез суб’єктивний характер знань щодо зако-
ності при здійсненні стратегічного моніторингу номірностей, причинно-наслідкових залеж-
та аналізу сфери забезпечення національної ностей та зв’язків між цими процесами; 
безпеки держави. За одним із них пропонується ◆ значну розмірність множини системи зовніш-
використання ідеї комплексних адаптивних сис- ніх і внутрішніх факторів, їх високу динаміку 
тем на основі планування різного роду можли- та складність причинно-наслідкових зв’язків 
востей адаптації, що побудовані під конкретну між цими факторами; 
загрозу (ризик, виклик) або ситуацію. Існує знач- ◆ недосконалість науково-методичного апара-
на ймовірність того, що сьогоднішні загрози для ту виявлення, аналізу й оцінки дестабілізую-
системи забезпечення національної безпеки чих та стабілізуючих факторів, їх характеру, 
держави будуть суттєво відрізнятися від загроз, рівнів і причин виникнення, прогнозування 
які виникнуть через 10–15 років. Тому як процес динаміки їх змін, особливо у середньостро-
розробки і удосконалення методології страте- ковій та довгостроковій перспективі; 
гічного планування, так і його окремі складові ◆ значну ціну для особи, суспільства та держави 
мають передбачати можливість адаптації до помилок стратегічного планування в цій сфері, 
змін внутрішнього та зовнішнього середовища. зумовлених насамперед несвоєчасним вияв-

А це обумовлює необхідність визначення на- ленням та неадекватним реагуванням на ре-
самперед комплексу факторів, що впливають на альні та потенційні загрози системи забезпе-
стан та розвиток системи забезпечення націо- чення національної безпеки держави;
нальної безпеки України, тенденції їх змін у се- ◆ нелінійний, багатовимірний характер взає-
редньостроковій та довгостроковій перспективі, мозв’язків і взаємовпливів складових систе-
закономірностей щодо їхнього впливу на систе- ми забезпечення національної безпеки дер-
му забезпечення національної безпеки України жави та впливу на них зовнішніх і внутрішніх 
[3, 8–14]. факторів;

Невирішена частина загальної проблеми. ◆ обмежені можливості безпосереднього ви-
Вадою існуючих теоретичних засад стратегічного користання досвіду з інших сфер життєдіяль-
планування є відсутність факторів, що дозволи- ності суспільства, держави, бізнесу, а також 
ли б коректно враховувати розвиток геополітич- інших країн щодо створення та впроваджен-
ної ситуації та тенденції її змін. Зокрема це вплив ня системи індикаторів оцінки стану та роз-
світових процесів глобалізації, загрози національ- витку стратегічного планування забезпечен-
ним інтересам, прогноз спроможності держави ням національної безпеки держави; 
забезпечити сталий розвиток України, її стабіль- ◆ неможливість здійснення повноцінного екс-
ність на найближчу та віддалену перспективу. перименту з такою складною системою, як 

Метою цієї публікації є дослідження фак- система забезпечення національної безпеки 
торів зовнішнього та внутрішнього середовища, держави. 
що впливають на стратегічне планування у сфері При цьому під фактором будемо розуміти 
державного управління забезпеченням націо- причину, рушійну силу будь-якого процесу або 
нальної безпеки України, зокрема стосовно гео- явища, яка визначає його характер або окремі 
політичної ситуації та тенденцій її змін, інших на- риси [13]. 
ведених викликів для держави. Фактори, що впливають на процес стратегіч-

Викладення основного матеріалу. Дослід- ного планування, доцільно розглядати у широ-
ження факторів зовнішнього та внутрішнього се- кому та вузькому розумінні. У широкому ро-
редовища, що впливають на стратегічне плану- зумінні це є фактори, які впливають у цілому на 
вання у сфері державного управління забез- систему стратегічного планування забезпечен-
печенням національної безпеки України, ням національної безпеки (далі – СЗНБ), а у вузь-
є невід’ємною складовою загального процесу кому – тільки ті з факторів, що безпосередньо 
стратегічного планування в цій сфері (рис. 1). впливають на процес стратегічного планування. 
У процесі визначення факторів зовнішнього та Перша група факторів не має чіткої класифікації 
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та оцінки їх впливу на національну безпеку. Про-
те з джерел [1–4, 11, 13, 15] відомо, що для 
будь-якої системи стратегічного планування всі 
фактори, як правило, об’єднують у дві основні 
групи: зовнішні та внутрішні. У свою чергу зов-
нішні та внутрішні фактори за характером свого 
впливу на цю систему класифікуються на деста-
білізуючі (деструктивні) фактори – загрози (вик-
лики, ризики) та вади (слабкі сторони СЗНБ), 
а також на фактори, що сприяють реалізації 
місії, цілей, стратегічних завдань системи, вирі-
шенню стратегічних проблем (стабілізуючі фак-
тори) – можливості та переваги (сильні сторони 
СЗНБ). При цьому загрози (ризики, виклики) та 
можливості належать до зовнішніх факторів, ва-
ди та переваги – до внутрішніх. Необхідно мати 
на увазі, що через значну динаміку змін зовніш-
нього та внутрішнього середовища деякі з фак-
торів можуть змінювати свою приналежність до 
тої або іншої групи (класу) [4]. 

А. Возжеников [11] запропонував загальну 
класифікацію факторів, що впливають на СЗНБ. 
Цю класифікацію було удосконалено шляхом 
введення додаткових зв’язків між об’єктивними 
і суб’єктивними факторами Г. Ситником [13], 
але на відміну від загальної теорії стратегічного 
планування та її складової – стратегічного аналі-
зу [1–3, 11, 15] – у ній не передбачено розподіл 
факторів залежно від характеру впливу на сис-
тему, а також умовність віднесення цих факторів 
до тої чи іншої групи та можливість деяких із них 
з часом змінювати свою приналежність до того 
чи іншого класу. У цілому стан та тенденції роз-
витку геополітичної, геоекономічної, геострате-
гічної та воєнно-політичної ситуації у світі та 
у відповідному регіоні визначаються комплекс-
ним впливом стабілізуючих і дестабілізуючих 
факторів. Тому, на думку авторів, доцільно 
об’єднати ці два підходи щодо визначення за-
гальної класифікації факторів впливу на СЗНБ 
і подати у вигляді, як це показано на рис. 2. 

Подальша класифікація факторів впливу може 
здійснюватися за сферами національної безпеки 
[3, 9, 15, 16], та при можливості їхньої декомпо-
зиції – за секторами [13, 17]. У Законі України 
"Про основи національної безпеки України" [16] 
визначено 69 загроз національним інтересам і 
національній безпеці у 9 найбільш важливих сфе-
рах життєдіяльності людини, суспільства та дер-
жави: зовнішньополітичній, державної безпеки, 
воєнній та безпеки державного кордону, внут-
рішньополітичній, економічній, соціальній та гу-
манітарній, науково-технологічній, екологічній та 

інформаційній. При цьому для СЗНБ визначаль-
ними факторами вважають саме політичні, еко-
номічні та воєнні [9, 13, 17, 18]. Кожен із факторів 
у свою чергу характеризується та вимірюється 
сукупністю саме йому притаманних показників 
(індикаторів), які можуть бути як якісними, так 
і кількісними. Деякі з них дослідники відносять 
до показників загрози [3, 9]. З цим можна пого-
дитись, якщо в основу розбудови СЗНБ покла-
дається принцип нейтралізації або зменшення 
загроз (викликів, ризиків). Сьогодні відомі й інші 
підходи до стратегічного планування, зорієнто-
вані передусім на максимальне використання 
можливостей СЗНБ, які адекватні широкому 
спектру потенційних майбутніх загроз. При цьо-
му принциповим є відмова від сценаріїв, побу-
дованих на загрозах. Згідно з цим підходом для 
кожного сценарію створюється свій комплект 
потреб і можливостей на основі уніфікованих 
блоків (модулів) [7, 8]. 

Необхідно відзначити декілька проблемних 
питань, притаманних національній нормативно-
правовій базі щодо визначення дестабілізуючих 
(деструктивних) факторів СЗНБ. По-перше, це 
неузгодженість між собою базових документів 
[16, 19, 20, 21] щодо ієрархії, переліку та форму-
лювань загроз. По-друге, деякі з наведених 
у цих документах загроз не є такими і являють 
собою небезпеки, або взагалі неправильно кла-
сифіковані й належать до інших складових на-
ціональної безпеки. 

При уточненні переліку факторів впливу на 
СЗНБ необхідно передусім мати чітко визначе-
ний понятійно-категорійний ряд: національна 
ідея – національна мета – національні потреби – 
національні цінності – національні інтереси – 
національні цілі. 

Серед інших підходів можна знайти пропози-
цію щодо здійснення класифікації загроз за та-
кими критеріями: джерела надходження, рівень 
гіпотетичної шкоди, повторюваність вчинення, 
сфери походження, ймовірність реалізації, рівень 
детермінізму, склад, значення, структура впливу, 
характер реалізації, відношення до людської 
діяльності, характер протікання, об’єкт впливу, 
елемент системи національної безпеки, наслід-
ки, масштаби, форми діяльності суб’єктів СЗНБ, 
рівень небезпеки, ставлення до них, характер 
спрямування, сфери суспільного життя [18]. 

Так, наприклад, при формуванні переліку заг-
роз у воєнній сфері в Державній програмі роз-
витку Збройних Сил України на 2006–2011 роки 
та Стратегічному оборонному бюлетені України 

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 3/2006 9 

maket_11_09_2006.indd 99maket_11_09_2006.indd 11.09.2006 15:20:4111.09.2006 15:20:41 



НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

Р
и

с.
2

. 
З

а
га

л
ьн

а
 к

л
а

си
ф

ік
а

ц
ія

 ф
а

кт
о

р
ів

 в
п

л
и

ву
 н

а
 с

тр
а

те
гі

чн
е

 п
л

а
н

ув
а

н
н

я 
С

З
Н

Б

10 ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №3/2006 

maket_11_09_2006.indd 10 maket_11_09_2006.indd 10 11.09.2006 15:20:41 11.09.2006 15:20:41 



НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

на період до 2015 року застосовувались три ос-
новні критерії: ймовірність виникнення загроз, 
рівень можливих негативних наслідків від їх реа-
лізації, масштаби залучення сил та засобів що-
до їх нейтралізації або зменшення напруги до 
допустимого рівня. 

Деякі дослідники вважають, що для розв’я-
зання зазначеної проблеми доцільно застосову-
вати методи факторного аналізу [12, 22]. Але 
особливості СЗНБ і труднощі, які виникають при 
застосуванні методів факторного аналізу у цій 
сфері, не дозволяють його безпосереднє прак-
тичне використання [13], а саме: чітко визначи-
ти комплекс інтегральних показників, які одно-
часно характеризують декілька різних взаємо-
пов’язаних факторів впливу на СЗНБ. У той же 
час, якщо кількість факторів, що одночасно до-
сліджуються, та сукупність параметрів до кож-
ного з них не перевищує дев’яти, то для таких 
умов, на думку авторів, може бути застосовано 
удосконалений метод аналізу ієрархій (МАІ) та 
відповідна методика оцінювання впливу деста-
білізуючих чинників воєнно-політичної ситуації 
на рівень воєнної безпеки держави [9]. 

Послідовність дій згідно з цією методикою 
включає такі основні етапи: систематизація де-
стабілізуючих факторів і виділення пріоритетних 
сфер їх можливого впливу; формування матриці 
можливих загроз національній безпеці держави 
у виділених сферах; розрахунок пріоритетів 
можливих загроз та їх ранжування в загальній 
системі забезпечення національної безпеки 
у геополітичній, геоекономічній, геостратегічній 
та воєнно-політичній ситуації; прогнозування 
критичних сценаріїв розвитку; комплексна оцін-
ка впливу можливих загроз на зміну рівня небез-
пеки; формування списку можливих негативних 
наслідків впливу дестабілізуючих чинників на 
відповідний рівень; формування висновків, за-
гальних оцінок, стратегій поводження тощо. При 
цьому необхідно мати на увазі відповідні обме-
ження цієї методики. Передусім це стосується 
кількості факторів та параметрів, які одночасно 
можуть досліджуватися (n,m≤9), по-друге, це 
збереження суб’єктивного характеру оцінок та 
прогнозів, по-третє, отримана в ході реалізації 
цієї методики інформація, як і у випадку вико-
ристання методів факторного аналізу, має реко-
мендаційний характер для осіб, які приймають 
рішення у сфері забезпечення національної без-
пеки держави. 

Сучасним напрямом дослідження складних ор-
ганізаційних систем є використання методології 

аналізу системної динаміки, зокрема нечітких 
когнітивних схем [3, 17, 23], які базуються на чо-
тирьох базових твердженнях: дія факторів взає-
мозалежна та взаємопов’язана; причинно-за-
лежні зв’язки діють одночасно як у прямому, так 
і зворотному напрямках; впливи не є миттєви-
ми; впливи є нелінійні. Когнітивний аналіз доз-
воляє виявляти позитивні та негативні для роз-
витку СЗНБ тенденції у зовнішньому середовищі 
з урахуванням загроз, ризиків, можливостей, 
вад тощо, приблизно оцінити результати досяг-
нення стратегічних цілей. 

Кожен із цих підходів розрахований на кон-
кретні умови його застосування. Оскільки вико-
ристання однієї уніфікованої методики виявлен-
ня та оцінки зовнішніх і внутрішніх факторів 
впливу на СЗНБ не вважається можливим, про-
понується на кожному і-му такті обробки даних 
про фактори впливу на СЗНБ оцінку кожного 
k-го фактору (k=1,…,K) здійснювати одночасно за 
різними Lk

i методиками mk Є Mk
i , де l=1,…, Lk – il i

номер методики, яка використовується для оцін-
ки k-го фактору на і-ому такті обробки, а Lk

i – 
кількість таких методик (розмірність множини 
допустимих методик Mk

i). Для формування мно-
жини допустимих методик Mk

i доцільно застосу-
вати модифікований послідовний метод прий-
няття багатоальтернативних рішень [24]. 

Зазначені процедури мають здійснюватись 
у ході стратегічного моніторингу та аналізу внут-
рішнього та зовнішнього середовища. Під стра-
тегічним моніторингом слід розуміти процес 
збору стратегічної інформації та порівняння її 
характеристик з очікуваними значеннями. Голов-
на вимога до стратегічного моніторингу полягає 
в тому, що інформація має віддзеркалювати дій-
сний стан геополітичної, геоекономічної та воєн-
но-політичної ситуації у світі та регіоні, тенденції 
їх змін на стратегічному інтервалі часу [3]. Стра-
тегічний аналіз спрямовано на такі основні цілі, 
як визначення [8]: інформації, необхідної для 
формулювання стратегії та інших стратегічних 
документів; зовнішнього та внутрішнього кон-
тексту СЗНБ; списку методів для здійснення 
стратегічного аналізу. Для здійснення страте-
гічного аналізу зовнішнього та внутрішнього 
середовища часто застосовують формальні 
процедури SWOT-аналізу або його альтерна-
тиву – TOWS-аналізу. Головна мета SWOT-аналі-
зу – забезпечення процесу стратегічного плану-
вання інформацією про переваги і вади СЗНБ 
щодо можливостей і загроз, які для неї існують. 
TOWS-аналіз спочатку визначає негативні 
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фактори, щоб потім їх подолати. Для здійснення сценаріїв, які формуються комплексною модел-
попереднього аналізу зовнішніх факторів, що лю, з фактичним станом внутрішнього та зовніш-
визначають стан геополітичної, геоекономічної, нього середовища (рис. 1). 
геостратегічної та воєнно-політичної ситуації Так, наприклад, для воєнної складової СЗНБ 
у світі, тенденції їх змін у середньостроковій та у ході реалізації довгострокового оборонного 
довгостроковій перспективі доцільно викорис- планування (12 років) стратегічний моніторинг 
товувати PEST-аналіз. та аналіз має здійснюватись за такими основни-

Враховуючи значну динаміку змін зовнішнього ми напрямами, як оцінка [25, 26]:
та внутрішнього середовища у сфері національ- ◆ стану та визначення тенденцій розвитку воєнно-
ної безпеки, необхідно забезпечити безперерв- політичної, воєнно-стратегічної та соціально-
ність стратегічного моніторингу та аналізу із за- економічної ситуації в державі та світі;
стосуванням новітніх інформаційно-комуніка- ◆ розвитку воєнних організацій провідних дер-
ційних технологій, що дасть змогу своєчасно жав світу;
приймати стратегічні рішення. Без створення ін- ◆ сучасних збройних конфліктів;
формаційно-аналітичної системи СЗНБ неможли- ◆ реальних і потенційних загроз національній 
во об’єктивно й однозначно оцінити переваги, ва- безпеці України у воєнній сфері;
ди, продуктивність та ефективність цієї системи. ◆ характеристик формувань, які визначають їх 

Г. Почепцов [8] навів дев’ять основних чинни- готовність до виконання визначених функцій 
ків, які впливатимуть на формування геополітич- і завдань;
ної, геоекономічної, воєнно-політичної та воєнно- ◆ вимог нормативно-правових актів стосовно 
стратегічної ситуації у світі та регіоні в ХХІ столітті: підстав і повноважень та способів, згідно 
виникнення множини центрів сили; ядерна зброя з якими мають діяти суб’єкти та об’єкти пла-
і можливість виникнення ядерного тероризму; де- нування, у тому числі щодо строків дії норма-
мографія (населення розвинутих країн старіє тивно-правових актів з питань довгостроко-
і зменшується, населення країн третього світу вого оборонного планування, строків та 
збільшується, стає більш молодим); природне се- порядку розроблення державних програм 
редовище: екологія буде визначальним факто- розвитку формувань і планів їх утримання та 
ром, проблеми доступу до води, енергії, землі; розвитку;
глобалізація; інформаційна революція, яка ◆ проблем у сфері оборони та військового 
збільшує нерівність між країнами, створює нові будівництва, шляхів їх розв’язання;
загрози та можливості типу інформаційних війн; ◆ результатів виконання державних програм 
кризи ідентичності; революція у військовій розвитку формувань і планів їх утримання та 
справі; управління в умовах стресу. У моногра- розвитку;
фії [3] наведено інший перелік базисних фак- ◆ матеріальних, фінансових та людських ре-
торів, що визначають геополітичну ситуацію сурсів, що виділяються на розвиток форму-
у світі, який тільки частково співпадає з попе- вань;
реднім: зниження небезпеки розв’язання масш- ◆ прогнозних показників видатків зведеного 
табної війни, у тому числі ядерної; формування бюджету на оборону. 
та укріплення регіональних центрів сили; поси- В інтересах середньострокового оборонного 
лення національного, етнічного та релігійного планування (6 років) додатково має здійснюва-
екстремізму, активізація сепаратизму; розпов- тись моніторинг та аналіз: 
сюдження локальних війн і воєнних конфліктів; � функцій та завдань формувань у мирний та 
посилення регіональної гонки озброєнь, загост- воєнний час; 
рення інформаційного протиборства. � макроекономічних показників розвитку на-

При здійсненні стратегічного моніторингу та ціональної економіки; 
аналізу внутрішнього середовища мають бути � прогнозних показників видатків державного 
визначені також три основні категорії об’єктів бюджету на оборону з урахуванням показни-
[4]: ресурси (вхідні дані), поточна стратегія (про- ків державного оборонного замовлення. 
цес), якість роботи системи (вихідні дані). Ос- При реалізації короткострокового оборонного 
таннє передбачає наявність системи критеріїв та планування (2 роки) мають також аналізуватись 
показників, відповідної методики, за якою має бюджетні запити суб’єктів оборонного плануван-
здійснюватися оцінка ефективності функціону- ня та оборонного замовлення. Але необхідно від-
вання СЗНБ, можливість порівняння прогнозних значити, що сьогодні існує проблема розробки 
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та реальної імплементації ефективних механіз-
мів стратегічного моніторингу та аналізу у сфері 
оборони та військового будівництва, та їх поши-
рення з урахуванням особливостей впливу на ін-
ші складові сфери забезпечення національної 
безпеки України. 

Особливістю стратегічного планування 
у сфері забезпечення національної безпеки дер-
жави є те, що в цьому процесі передбачено спе-
ціальну процедуру стратегічного моніторингу та 
аналізу – огляд сектору безпеки, результати 
якого мають бути основною інформаційною ба-
зою для розробки Стратегії національної безпе-
ки України та стратегій для кожної складової на-
ціональної безпеки. Але чинним законодавством 
не визначено механізм його здійснення, відсутні 
єдина методологія та підходи щодо його прове-
дення і формування на його основі відповідних 
стратегічних документів. Виключення складає 
тільки сфера оборони та військового будівницт-
ва, де згідно зі статтею 9 Закону України "Про 
організацію оборонного планування" передба-
чено здійснення оборонного огляду. 

Оборонний огляд – це процедура оцінки ста-
ну та готовності Збройних Сил України та інших 
військових формувань до виконання завдань 
у сфері оборони, за результатами якої розроб-
ляється Стратегічний оборонний бюлетень 
і здійснюються заходи, спрямовані на зміцнення 
обороноздатності держави. 

Вперше в Україні оборонний огляд було прове-
дено у 2003–2004 роках, на основі якого згодом 
було розроблено і затверджено відповідно Стра-
тегічний оборонний бюлетень на період до 
2015 року та Державну програму розвитку Зброй-
них Сил України на 2006–2011 роки. 

Серед основних недоліків цього оборонного 
огляду були: по-перше, низька достовірність та 
неповнота отриманих даних; по-друге, обме-
женість цього огляду станом і перспективами 
реформування та розвитку лише Збройних Сил 
України без урахування інших суб’єктів цієї сфе-
ри. Що стосується низької достовірності резуль-
татів огляду, то підтвердженням цієї тези є сут-
тєві розбіжності між якісними та кількісними 
показниками Державної програми розвитку 
Збройних Сил України на 2006–2011 роки [19] 
та Стратегічного оборонного бюлетеня України 
на період до 2015 року [20]. І це при тому, що 
різниця в часі між розробкою цих документів 
складає всього півтора року. 

Основними причинами такого стану була 
відсутність на той час ефективних механізмів 

стратегічного та оборонного планування, зок-
рема стратегічного моніторингу та аналізу. 

Висновки. Факторами безпосереднього 
впливу на стратегічне планування (фактори 
впливу у вузькому розумінні), як правило, є внут-
рішні фактори. Як загальна методика їх вияв-
лення, класифікації, оцінки впливу на процес 
стратегічного планування у сфері державного 
управління забезпеченням національної безпе-
ки може бути застосована вищезгадана мето-
дика, що базується на удосконаленому методі 
аналізу ієрархій (МАІ) [27]. Аналіз використаних 
джерел інформації [1–9,15, 28–30] показав, що 
серед цієї групи факторів найбільш впливовими 
є насамперед лідерство та ініціатива керівників, 
наявність та ступінь розвитку стратегічної культу-
ри в суспільстві та державі, стан нормативно-пра-
вового, науково-методичного, організаційного, 
фінансового та матеріального, інформаційно-
аналітичного, кадрового забезпечення процесу 
стратегічного планування, історичний досвід 
у цій сфері. 
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РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

І. НІКОЛІНА, 
магістр державного управління, 

здобувач Одеського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Формулювання проблеми та аналіз остан-
ніх досліджень. Система державного управлін-
ня залишається неефективною, внутрішньо су-
перечливою, відірваною від потреб звичайної 
людини. Існує конфлікт між старими методами 
авторитарного керівництва й реаліями сього-
дення в такому урядуванні [1]. 

На нашу думку, ефективність управління в су-
часних умовах значною мірою залежить від 
якості інформації, її достовірності, повноти, опе-
ративності тощо. Процес збирання і обробки 

даних при відпрацьованих програмі, методиці та 
процедурах аналізу стає настільки формалізо-
ваним, що упереджена оцінка суспільних явищ 
малоймовірна. У багатьох країнах така оцінка 
є складовою механізму державного управління. 

Соціальні технології працюють на оптимізацію 
соціального управління і забезпечують науково 
обґрунтований управлінський вибір щодо тих чи 
інших механізмів регулювання соціальними про-
цесами. 

Усе це дає підстави вважати, що дослідження 
в напрямі розробки і впровадження інновацій-
них технологій в практику державного управлін-
ня є актуальним і необхідним. 

Проблема, яка опинилася в центрі нашої уваги, 
досліджувалася В. Афанасьєвим, В. Івановим, 
В. Князєвим, І. Кривобоковим, М. Марковим, 
В. Матвієнком, В. Патрушевим, В. Подшивалкі-
ною, О. Скідіним, Ю. Сурміним та іншими. 

Незважаючи на значну кількість напрацювань 
у сфері соціальних технологій, залишаються від-
критими для дослідження питання наукового 
обґрунтування ролі та місця, напрямів застосуван-
ня інноваційних технологій у державному управлін-
ні соціальною сферою, зокрема на рівні регіону. 

Завданнями даного дослідження є обґрун-
тування ролі й місця соціальних технологій як ви-
ду соціологічної діяльності в системі державного 
управління та розкриття змісту і принципів функ-
ціонування інноваційних соціальних технологій 
у державному управлінні соціальною сферою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Застосування наукових напрацювань соціоло-
гічної науки набуває особливого значення в кри-
зових, перехідних періодах, коли виникає гостра 
потреба в удосконаленні управління. Соціологія 
дозволяє органам державної влади здійснити:
 ■ прогностичну функцію шляхом реалізації со-

ціального моделювання, проектування, конст-
руювання і планування;

 ■ консультаційну функцію, оскільки застосу-
вання соціології сприяє оптимізації внутріш-
ньої діяльності адміністративних установ: ор-
ганізаційної структури, процесів ухвалення 
рішень, стилю керівництва, підбору та роз-
становки кадрів; 
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■ імідж-функцію, спрямовану на збереження суспільних процесів та метод управління со-
або зміну образу державного органу, ство- ціальними процесами, що забезпечує систему 
рення атмосфери довіри і доброзичливості їх відтворення у відповідних параметрах – якості, 
з боку громадськості, забезпечення інформу- властивості, обсягів, цілісності діяльності [6]. 
вання населення про роботу цієї організації; Інноваційні технології є різновидом соціальних тех-

■ організаційно-технологічну функцію: у ре- нологій. Інноваційну технологію можна розглядати 
зультаті досліджень конкретних ситуацій як засіб перенесення досягнень науки в практику. 
розробляються не лише соціальні проекти, В. Іванов визначає інноваційну соціальну тех-
але й технології їх реалізації; нологію як інноваційну діяльність, в результаті 

■ контрольно-аналітичну функцію: соціологія якої створюються і матеріалізуються нововве-
здатна перевірити як "працюватиме" те чи ін- дення суспільства, ініціативи, що викликають 
ше рішення, як його сприймуть люди. якісні зміни у різних сферах суспільної діяль-

Наведені управлінські функції соціологія реа- ності, раціональне використання матеріальних, 
лізує через соціальну технологію, яку М. Марков економічних і соціальних ресурсів [6]. 
пропонує розглядати як засіб реалізації люди- Отже, підґрунтям до формування інновацій-
ною конкретного складного процесу шляхом йо- них технологій виступають інноваційні знання, 
го розподілу на систему послідовних взаємо- які втілюють у собі якісно новий рівень вико-
пов’язаних процедур і операцій, що виконуються ристання ресурсів (соціальних, природничих, 
більш-менш однозначно і мають на меті досяг- управлінських, духовних, виробничих тощо). 
нення високої ефективності [2]. Інноваційна соціальна технологія завжди де-

В. Афанасьєв, зазначаючи, що соціальна тех- термінована суспільною проблемою і спрямова-
нологія є специфічним посередником між про- на на її вирішення, спочатку в процесі со-
цесами, що проходять об'єктивно, і суб'єктивною ціодіагностики, потім – технологізації. 
діяльністю людей, органічно пов'язує її з соціаль- Існує декілька аспектів державної управлінсь-
ним управлінням, в якому їй належить "своє міс- кої діяльності, де в сучасних умовах впрова-
це", – забезпечення дії всього механізму со- дження інноваційних соціальних технологій є ак-
ціального управління. У соціальній технології туальним і необхідним. Насамперед це процеси 
реалізується "переведення об'єктивних законів щодо організаційних форм управлінської діяль-
у механізм соціального управління, тобто "перек- ності, результативність яких визначається де-
лад" абстрактної мови науки, що відображає кількома умовами: адміністративно-правовими, 
об’єктивні закони розвитку суспільства, на конк- організаційно-функціональними, соціально-пси-
ретну мову рішень, нормативів, розпоряджень, хологічними, матеріально-технічними. 
які регламентують, стимулюють людей на най- Інноваційні соціальні технології доцільно вико-
кращі досягнення поставлених цілей" [3, с. 369]. ристовувати під час прогнозування, програму-

Соціальна технологія є своєрідним механіз- вання, оцінки, відстеження суспільного розвитку 
мом сполучення знань з умовами їх реалізації. і, відповідно, реформування організаційно-функ-
Вона постає у двох формах: як процес, що міс- ціональної системи державного управління міс-
тить процедури і операції, та як сама діяльність, цевого рівня. Неможливо ефективно управляти, 
побудована відповідно до цього проекту. Як яви- коли немає початкових даних для цього: своє-
ще соціальної практики соціальна технологія – часної, достовірної і повної інформації. Зміст за-
це комплекс прийомів, що забезпечують досяг- стосування соціальних технологій в цьому напря-
нення сприятливих умов життя людей, їхньої мі державного управління полягає у встановленні 
організованості, ефективної взаємодії, задово- загальних, уніфікованих показників, що адекват-
лення суспільного інтересу, який тією або іншою но характеризують відповідні суспільні процеси; 
мірою відповідає вимогам соціального часу [4]. забезпеченні логічної узгодженості в системати-

В. Подшивалкіна визначає соціальну технологію зації таких показників; створенні організаційних 
як "сукупність методів зміни стану та властивос- і технічних умов для оперативної і точної передачі 
тей соціальних об’єктів у процесі зміни соціальної потрібної інформації через структурні підсисте-
ситуації у певному заданому напрямі" [5, с. 369]. ми, задіяні у зазначених процесах; застосуванні 

Соціальна технологія – це спеціально органі- ідентичних методів, процедур і операцій аналізу 
зована галузь знань про способи і процедури оп- і характеристики об'єктів, які вивчаються; вико-
тимізації життєдіяльності людини в умовах зрос- ристанні тотожних форм фіксації інформаційних 
таючої взаємозалежності, динаміки й оновлення матеріалів. 
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Під час управлінської діяльності на регіональ- Отже, соціальний моніторинг – це періодич-
ному рівні малозастосовними залишаються тех- ний збір, узагальнення та аналіз інформації про 
нології контролю, пов'язані з безперервним соціальний об'єкт для прийняття управлінських 
спостереженням за об'єктами керування, їх вив- рішень на всіх рівнях соціального управління. 
ченням, вимірюванням, порівнянням з управ- Мета соціального моніторингу полягає в регу-
лінськими моделями, які представлені в норма- лярному одержанні оперативної та комплексної 
тивних рішеннях. У цьому напрямі державного інформації про стан соціальної системи, її час-
управління значний інтерес представляють тех- тин для прогнозування варіантів розвитку. Тема 
нології зворотних зв'язків, що забезпечують до- та мета моніторингу мають бути чітко визначені, 
стовірне віддзеркалення результатів діяльності зокрема доцільно виокремлювати глобальні, 
управлінців. найважливіші напрями та займатися їхнім 

Розкриємо зміст та принципи функціонування вимірюванням, аналізом. 
конкретних інноваційних соціальних технологій Процес соціального моніторингу має бути 
на прикладі моніторингу, експертизи та діагнос- послідовним і безперервним. Досягненню мети 
тики соціального розвитку регіону. моніторингу сприяє виділення з множини явищ, 

Поняття "моніторинг" і його вживання по відно- подій деякого набору моніторингових індика-
шенню до соціальних процесів у вітчизняній термі- торів, які є стандартизованими інформаційними 
нології і соціальній практиці з'явилося нещодавно. формами, що відносно стійкі в часі та відобра-
В інших сферах діяльності цей термін використо- жають причинно-наслідкові зв'язки. 
вується для позначення діяльності, пов'язаної Технологія соціального моніторингу не перед-
з реалізацією функцій спостереження, контролю, бачає отримання фундаментальних знань про 
передбачення і прогнозування. систему, а використовує кількісно-якісну уза-

Нечисленні роботи, присвячені моніторингу гальнену інформацію, представлену у вигляді 
в соціальному середовищі, не дають повної від- сукупності моніторингових індикаторів. У дер-
повіді на широке коло питань щодо теорії і прак- жавному управлінні соціальною сферою соціаль-
тики моніторингу як науково-пізнавального про- ний моніторинг може бути використаний при 
цесу, орієнтованого на соціум. створенні інформаційного масиву даних щодо 

Поняття "соціальний моніторинг" трактують соціального розвитку. 
по-різному, залежно від бачення його суті, ме- Актуальним є використання соціальних техно-
ханізмів застосування. Найчастіше соціальний логій в практиці стратегічного планування комп-
моніторинг ототожнюють із соціологічним дос- лексного розвитку територій. На нашу думку, 
лідженням, оскільки методики, інструментарій організаційною формою такого дослідження 
соціологічних досліджень багато в чому схожі має стати діагностика соціального розвитку, яка 
з методиками та інструментарієм соціального вирішить проблему інформаційного дефіциту та 
моніторингу. Також має місце точка зору, згідно підвищить якість управлінського вибору щодо 
з якою соціальний моніторинг, по суті, залиша- тих чи інших механізмів регулювання соціальни-
ючись соціологічним дослідженням, надає йому ми процесами в регіоні. 
деякого технологічного забарвлення, що поля- О. Скідін вважає, що соціальна діагностика 
гає у безперервності, регулярності збирання є одним з елементів соціальної експертизи, ха-
і обробки соціологічної інформації щодо дослід- рактерною рисою якої є вивчення не тільки того, 
жуваного об'єкта. що вже існує, а й пізнання того, що може виникну-

І. Кривобоков визначає моніторинг як одну ти. Соціальне діагностування дозволяє вибрати 
з форм науково-практичної активності, мета оптимальне управлінське рішення, яке понад усе 
якої полягає в отриманні й обробці інформації, відповідає ситуації, що склалася, реальному спів-
яка попереджує про стан системи і тенденції її відношенню діючих сил [8]. 
розвитку. Ця мета досягається за допомогою На думку інших науковців: "...діагностика со-
використання деяких груп явищ, параметрів, ціального становища – це вимір стану суспільства 
чинників, що входять у понятійну форму "моніто- як стабільного або нестабільного за допомогою 
рингові індикатори" [7]. Соціальний моніторинг, моніторингу" [9, с. 134], "...діагностика – головна 
на його думку, представляє організований пізна- функція контролю. Вона надає інформацію про 
вальний процес, спрямований на соціальні сис- справжній стан справ" [10, с. 138]. 
теми з усім різноманіттям взаємодій їх елемен- Ми вважаємо, що діагностика соціального 
тів між собою і навколишнім середовищем. розвитку регіону – це необхідний інструмент 
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децентралізованого механізму державного уп- є найточніше відображення рівня ефектив-
равління, який дозволяє не тільки оцінити дієвість ності управління). 
політики, а й з’ясувати причини та можливі нас- Діагностика соціального розвитку регіону, як 
лідки від збереження існуючих тенденцій. інноваційна соціальна технологія державного 

Реалізація діагностичної функції здійснюєть- управління, надає можливість отримати картину 
ся в режимі моніторингу. соціального стану і тенденцій розвитку регіону, 

Контроль стану об'єкта управління має сенс виявити основні (проблемні) лінії зв’язку між 
лише за умови уявлення про належний стан розвитком різних процесів, та, як результат, оці-
аналізованої системи, оскільки без цього не нити ефективність управління соціальною сфе-
можна визначити відхилення в поведінці со- рою в регіоні. 
ціальної системи. Соціологічна експертиза недостатньо оформ-

Особливе значення в діагностиці соціального лена як технологія політичного дослідження. 
розвитку надається критеріям і показникам. У Посланні Президента України до Верховної 

Критерій – це конкретна ознака, на основі якої Ради України "Про внутрішнє і зовнішнє стано-
здійснюється оцінювання або класифікація, виз- вище України у 2005 році" наголошується на 
начається значущість або незначущість стану важливості впровадження такої експертизи [1]. 
об'єкта. Критерії, що мають нормативний харак- Ю. Сурмін дає таке визначення експертизі: 
тер, визначають спрямованість ефективності "Процедура оцінювання деякої сукупності 
управління, а показники оцінюють досягнутий об'єктів відповідно до певної методики оцінки 
рівень. Еталон – це кількісно-якісний стан експертами" [11, с. 63]. 
об'єкта, який відповідає суспільно необхідним В основі експертизи лежить діагностична про-
і позитивним характеристикам, очікуванням. цедура. Базовою процедурою експертизи є про-
Розрізняють два типи еталонів: міжнародні, що цедура оцінювання. Однак експертиза відріз-
розробляються такими організаціями як ООН, няється від діагностики, яка передбачає 
ЮНЕСКО тощо, та національні. Критерії, показ- оцінювання стану об'єкта із залученням різно-
ники, еталони диференціюються за сферами манітних засобів (інструментальних, аналітич-
життя і бувають економічні, соціальні, політичні них), тим, що вона може розглядатися як спе-
тощо. Показники, статистичні дані, мають буду- ціалізована, нормативно оформлена процедура 
ватися на одній концептуальній основі, об'єдну- отримання інформації та формування оцінки за 
ватися єдиним банком даних у межах інформа- допомогою опитування фахівців. Джерелом ін-
ційної системи і співвідноситися з міжнародними формації тут виступає експерт ("експерт" у пе-
нормативами критеріями. рекладі з латинської означає досвідчений). 

Критерії діагностики соціального розвитку – це Експертиза відрізняється від моніторингу, 
кількісно-якісні характеристики його еталонної який дозволяє зафіксувати тенденції та розви-
моделі, що відповідають рівню повного чи норма- ток явищ, тим, що є процесом фіксації та оцінки 
тивного задоволення основних потреб та інтере- конкретного факту, рішення тощо. 
сів різноманітних соціальних груп, територіаль- Найчастіше соціологічну експертизу ототож-
ної громади в цілому, з якими за визначеними нюють з масовим соціологічним опитуванням, 
правилами співставляються фактичні значення хоча інформація, що надходить від респонден-
соціальних характеристик оцінюваного об'єкта. тів в масових опитуваннях, має поверхневий, 

Процедура діагностики підпорядкована техніч- суб’єктивний характер. Як правило, потреба 
ній схемі і не залежить від суб'єктивності дослідни- в експертизі з'являється тоді, коли в процесі під-
ка. У процесі визначення структури засобів готовки та прийняття рішень виникає складна 
діагностування виділяють три стандартні блоки: проблема, яка вимагає при її осмисленні висо-

1) опис реального стану керованості об'єкта, кого рівня фахової компетентності. Такі ситуації 
що вивчається, за заданим набором уніфіко- виникають у зв'язку з кризовим розвитком, ре-
ваних показників (тобто цей блок є інформа- формуванням, впровадженням нововведень, 
ційною основою); прогнозуванням. 
2) визначення нормативної бази керованості Поряд із соціологічною експертизою існує со-
об'єкта (тобто такої, що регламентується ціальна експертиза – експертна процедура оцін-
нормативно-правовими документами); ки, аналізу, прогнозу соціальних явищ, надання 
3) порівняльний аналіз для визначення ступеня рекомендацій щодо запобігання або подолання 
відхилення керованості об'єкта (його метою негативних тенденцій в соціальній сфері. 
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НАУКА – ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННЮ

У методичному сенсі особливості соціологіч-
ної експертизи полягають насамперед в інте-
груванні експертних методів в програму соціо-
логічного дослідження. Це стає можливим, 
оскільки напрацьовані методики соціологічного 
дослідження включають соціологічні опитування 
та відповідний інструментарій (анкети, опиту-
вальники, інтерв'ю). Водночас організація екс-
пертного опитування вимагає формування 
представницької групи експертів-фахівців з виз-
наченої проблематики. 

Висновки. Інноваційно-технологічний підхід 
щодо регулювання соціальною сферою має роз-
глядатися і як сучасний метод поєднання теорії 
та практики державного управління, і як реальний 
інструмент державного менеджменту, завдяки 
якому раціональні (інноваційні) знання знаходять 
найкоротший шлях до практики управління. 

На нашу думку, інноваційні соціальні техноло-
гії, якщо вони впроваджуватимуться в держав-
ному управлінні, забезпечать раціональність 
і ефективність управлінської діяльності в со-
ціальній сфері. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Р. ВОЙТОВИЧ, 
кандидат наук з державного управління, 

доцент, докторант кафедри філософії 
і методології державного управління 

Національної академії державного управління 
при Президентові України 

У контексті сучасних глобалізаційних процесів, 
які приводять до формування нової парадигми 
управління суспільним розвитком, принципово 
змінюється характер та специфіка діяльності 
державних службовців як суб’єктів реалізації но-
вих критеріїв та цінностей, які відповідають новим 
умовам життєдіяльності людства. Зміна цінніс-
них орієнтацій державних службовців вимагає 
формування нового рівня їх професійної іден-
тичності та національної свідомості. 

Саме тому організація державно-управлінської 
діяльності в умовах глобалізації передбачає не 
лише розвиток професійних здібностей, а й фор-
мування нового рівня громадянської відповідаль-
ності державних службовців. У зв’язку з цим пе-
ред інститутом державної служби виникають нові 
виклики щодо оптимізації діяльності, особливо 
це стосується спрощення механізмів налаго-
дження міжнародної співпраці. Разом з тим єдині 
глобалізаційні стандарти налагодження держав-
но-управлінської діяльності є підставою для ви-
никнення такого ризику, як нівелювання націо-
нального фактору. 

Таким чином, актуальність дослідження за-
значеної проблеми є очевидною. Часткове роз-
роблення теми здійснено у працях таких дос-
лідників, як С. Дубенко, В. Князєв, І. Кравченко, 
І. Надольний, Н. Нижник, Т. Мотренко, М. Пірен, 
І. Розпутенко, О. Турчинов. 

Метою статті є здійсення теоретико-методо-
логічного аналізу сутності та специфіки держав-
но-управлінської діяльності в умовах глобалізації. 
Відповідно до цього головними завданнями є:

 ◆ аналіз особливостей діяльності державних 
службовців в умовах глобалізації;

 ◆ визначення основних критеріїв організації 
державно-управлінської діяльності в умовах 
глобалізації;

 ◆ розкриття формально-технократичного та 
ціннісно-аналітичного змісту діяльності дер-
жавних службовців в умовах глобалізації;

 ◆ наведення глобалізаційних тенденцій та зап-
ропонування шляхів оптимізації діяльності 
державних службовців;

 ◆ визначення впливу глобальних інформацій-
них технологій на діяльність державних служ-
бовців. 

Адаптація інституту державної служби до дер-
жавно-управлінської практики в умовах глобалі-
зації насамперед, на наш погляд, передбачає 
пошук нових глобалізаційних критеріїв професіо-
налізму, що мають транснаціональний характер. 
Це можна пов’язати з тим, що процеси глобаліза-
ції приводять до стандартизації та вестернізації 
послуг та функцій, які реалізуються державними 
службовцями. Фактично це свідчить про єдині для 

20 ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №3/2006 

maket_11_09_2006.indd 20 maket_11_09_2006.indd 20 11.09.2006 15:20:43 11.09.2006 15:20:43 



РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

всього глобального простору критерії та ви- налагодження міжнародної співпраці могли 
моги, які до них висуваються. Особлива увага б стати заходи, спрямовані на вивчення досвіду, 
в цьому контексті має бути приділена "розробці ознайомлення із новими методами діяльності 
нової концепції підготовки державних службов- в умовах глобалізації. На думку І. Ансоффа, "між-
ців, одним із важливих положень якої має стати народне співробітництво в умовах глобалізації 
не "виробництво добротних професіоналів", покликане створювати сприятливі умови для роз-
а підготовка фахівців, які прагнуть до пізнання витку дисциплін з державного управління та нав-
істини, здатних передбачити події та бути від- чальних програм, забезпечуючи таким чином 
повідальними за їх наслідки" [1, с. 129]. Зокре- підвищення якості навчання та проведення науко-
ма, йдеться про прогностичну функцію, яка має вих досліджень" [2, с. 326]. Така система поглиб-
забезпечити оптимізацію організації державно- лення міжнародної співпраці дозволить інтегру-
управлінської діяльності в умовах глобалізації. вати національну систему підготовки державних 
З цією метою необхідно розробити концепцію, службовців у світову систему підготовки. 
яка б передусім стосувалася підготовки держав- На думку російського дослідника О. Суріна, 
них службовців в умовах глобалізації, зокрема її "державне управління в сучасних умовах є дуже 
тренінгової складової, та дозволила розвинути складною, спеціалізованою та високотехноло-
здатність до аналітичного мислення, спромож- гічною системою, яка потребує кадрів, здатних 
ності адекватно оцінювати сутність та специфіку працювати на сучасному рівні і за допомогою 
сучасної суспільно-політичної ситуації, забезпе- сучасних інструментів" [3, с. 7]. Це свідчить про 
чити пошук істини та плюралізм у відстоюванні те, що процеси глобалізації висувають нову ме-
своєї точки зору. Передбачається, що результа- ту діяльності державних службовців, яка полягає 
том запровадження тренінгу має стати спромож- у формуванні "інтелектуального потенціалу на-
ність державних службовців об’єктивно оцінювати ції", здатного до розробки ефективних стратегій 
зміст політико-правових та державно-управлінсь- розвитку системи державного управління. 
ких процесів, прогнозувати майбутнє, аналізувати В умовах глобальних змін до нових критеріїв 
наслідки прийнятих рішень, і таким чином забез- організації діяльності державних службовців, на 
печувати модернізацію системи надання держав- наш погляд, можна віднести: відповідність гло-
но-управлінських послуг. балізаційним критеріям суспільного розвитку 

На особливу увагу заслуговує досвід Росії, де і виключну спрямованість та ефективність органі-
протягом останніх років ведуться консультації, зації системи управління. Відповідно, до критеріїв 
предметом яких є захист інтересів держави шля- добору державних службовців потрібно внести 
хом створення ефективної системи захисту дер- зміни. Так, передусім до управління в сучасних 
жавно-управлінського ресурсу як основного інс- умовах необхідно залучити осіб, що мають "комп-
трументу суспільного розвитку держави. Це лексну сучасну підготовку, володіють інновацій-
пояснюється й тим, що в умовах глобалізації від- ними підходами та інструментами" прийняття 
бувається перерозподіл управлінських ресурсів, ефективних державно-управлінських рішень. 
внаслідок чого окремі країни світу використову- Функції державних службовців в умовах гло-
ють управлінський потенціал інших країн задля балізації трансформуються, тому є необхідність 
власного національного розвитку. Це складає розв’язання проблеми взаємозалежності транс-
значні ризики для національної безпеки держави, національних політичних, економічних та куль-
адже управлінський потенціал нації як такий втра- турних систем. Для забезпечення цієї функції 
чає свою функціонально-первинну сутність. потрібні зокрема висококваліфіковані управлін-

Водночас важлива роль належить встановлен- ці-практики з питань міжнародної безпеки. 
ню та укріпленню міжнародної співпраці та обмі- Разом з тим слід відзначити, що одним із ризи-
ну досвідом між управлінськими інституціями ків формування такого персоналу є превалювання 
в межах єдиного глобального простору. Особли- технократизму у системі їх підготовки. Під технок-
ва увага при цьому має приділятись врахуванню ратизмом будемо розуміти пріоритет технології 
національної специфіки організації державно- прийняття рішень над ціннісно-аксіологічною скла-
управлінської діяльності, зокрема при підготовці довою організації державно-управлінської діяль-
державних службовців. Це свідчить про необхід- ності. Аби протидіяти процесу неадекватної фор-
ність приведення вітчизняних освітніх технологій ми діяльності державних службовців в умовах 
у відповідність із сучасними вимогами, пріоритет глобалізації при підготовці цих службовців, доціль-
яким надається у світі. Складовими елементами но посилити "дослідну та аналітично-експертну" 
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складову, яка б дозволила замінити формально- діагностувати ризики у діяльності управлінсько-
технократичну систему державного управління го апарату. 
на ціннісно-аналітичну, що відповідає сучасним В умовах всесвітньої взаємозалежності та 
умовам суспільного розвитку. уніфікації суспільного розвитку важлива роль на-

Оскільки "держава уособлює собою значну кіль- лежить системі наукового моніторингу суспіль-
кість цивілізації", а відповідно до цього і типів сис- них проблем, яка дозволить побудувати адекват-
тем організації державно-управлінської діяльності, ну стратегію державно-управлінської діяльності. 
то перед управлінцями в умовах глобалізації пос- Така система діє, наприклад, в Італії. Завдяки їй 
тають складні завдання щодо протистояння уніфі- вдалося оцінити ризики виникнення кризових си-
кації системи державного управління. Вважаємо, туацій у системі державного управління, спрогно-
що в цих умовах діяльність державних службовців зувати динаміку суспільних процесів, забезпечи-
повинна мати індикативний характер та перебу- ти проведення в Італії референдумів з окремих 
довуватись відповідно до вимог суспільного роз- питань суспільного життя. 
витку. Таким чином, підвищення професійно- Сьогодні у світі сформовано бачення щодо 
кваліфікаційного рівня державних службовців має пріоритету принципу гуманітаризації системи 
спрямовуватись на опанування інноваційного державного управління над технократним підхо-
інструментарію, який би дозволив забезпечити дом. Традиційно світова практика функціонуван-
прогрес держави на початку ХХІ століття. ня державних інститутів спирається на діяльність 

В умовах глобалізації державні службовці ма- певних дослідницьких та експертних центрів, до 
ють особливу увагу приділяти накопиченню та функцій яких входить аналіз змін, які відбувають-
аналізу власного управлінського досвіду. Обмір- ся у сучасному світі, оцінка їх на предмет пози-
ковуючи специфіку діяльності державних служ- тивного або ж негативного впливу на систему 
бовців в умовах глобалізації слід виокремити від- державного управління, пошук способів локалі-
повідні тенденції, які вказують на уніфікований зації відповідних форм впливу. 
характер їх діяльності в цілому у світі. До таких тен- До факторів, що перешкоджають процесу 
денцій, з нашої точки зору, доцільно віднести: прийняття рішень в умовах глобалізації, можна 

� наявність спільних глобальних проблем сус- віднести:
пільного розвитку, які потребують узгодженого ■ "слабке" комунікативне середовище у сфері 
пошуку універсальних технологій розв’язання; державного управління;

 � професійну підготовку державно-управлінсь- ■ відсутність чіткої процедури узгодження дер-
кого апарату, що базується на ґрунтовному жавно-управлінських рішень;
вивченні досвіду організації світових систем ■ високий рівень стандартизації процесу реалі-
державного управління; зації державно-управлінських рішень;

 � створення умов для розвитку власної систе- ■ недостатній ступінь узгодженості інтересів між 
ми державного управління, виходячи з деталь- громадянами та управлінцями з питань зов-
ного знання світового досвіду розв’язання нішньої політики;
окремих проблем, в основі чого лежить оцін- ■ відсутність чіткої системи вимог до діяльності 
ка та аналітика змісту діяльності управлінців; державних службовців в умовах глобалізації;

 � створення відповідних програм щодо взає- ■ дублювання управлінських функцій у системі 
мообміну досвідом між державними служ- державного управління, що спричинено ство-
бовцями. ренням структур, які мають тотожні функціо-

Важливою складовою підготовки державно- нальні повноваження;
управлінського апарату в умовах глобалізації ■ несвоєчасність управлінського впливу, що 
є розробка концепцій стратегічних ризиків, які призводить до унеможливлення досягнення 
б дозволили йому приймати адекватні рішення накресленої мети. 
та здійснювати відповідний моніторинг процесів. Таким чином, аби локалізувати певний функ-
Одним із шляхів оптимізації діяльності держав- ціональний дисбаланс у діяльності державних 
но-управлінського апарату в умовах глобалізації службовців, який все частіше спостерігається 
має стати розробка відповідної програми. Така в умовах глобалізації, необхідно здійснити чітке 
програма має включати чітко виписаний блок структурування проблем з якими вони стикають-
пріоритетів, що стають визначальними у діяль- ся у процесі реалізації своїх повноважень. 
ності державних службовців саме в умовах гло- На наш погляд, державна служба в умовах 
балізації, нереалізованість яких дозволить чітко глобалізації має перетворитися на інструмент 
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"швидкого реагування" на нові умови, фактори 
та тенденції суспільного розвитку, аби локалізу-
вати окремі деструкції у системі функціонування 
державного управління. З цією метою державна 
служба має забезпечити:
 ➢ подолання кризових ситуацій;
 ➢ стимулювання інноваційного розвитку дер-

жави, що обов’язково має супроводжуватись 
розвитком власних національно регламенто-
ваних технологій інноваційного розвитку;

 ➢ захист національних інтересів від негатив-
них впливів, зумовлених модернізаційним та 
транснаціональним підходами до реформу-
вання системи державного управління;

 ➢ сталий розвиток України в умовах глобалізації;
 ➢ вироблення нових форм організаційно-пра-

вової культури діяльності державних служ-
бовців, здатних не лише декларувати певну 
систему цінностей, але й забезпечувати її 
відповідну реалізацію;

 ➢ створення нових засад персональної відпові-
дальності за управління в певному державно-
му секторі;

 ➢ управління людськими ресурсами шляхом 
створення відповідних моделей мотивації як 
необхідної складової ефективності їх діяль-
ності. 

Важливою тенденцією глобалізаційного роз-
витку, яка приводить до зміни особливостей 
функціонування державних службовців є впро-
вадження інформаційних технологій, однією 
з яких є електронне урядування. Існування елект-
ронного урядування як засобу державного уп-
равління та взаємодії органів державної влади 
в умовах глобалізації приводить до зміни у ро-
зумінні сутності самої держави. У цьому сенсі во-
на розглядається як сервісна структура, поклика-
на спростити процедури надання управлінських 
послуг, а відповідно й саму діяльність державних 
службовців. Це фактично свідчить про те, що 
в умовах реалізації глобальних інформаційних 
технологій кардинально змінюється зміст ад-
міністративної діяльності. Однією з вимог реа-
лізації електронного урядування є забезпечення 

відкритості та прозорості у діяльності органів дер-
жавної влади. Це ставить питання про роль людсь-
кого фактору в організації системи державного 
управління, адже "електронне урядування покли-
кане перенести в онлайновий режим значну кіль-
кість державно-управлінських послуг, що з необ-
хідністю приведе до скорочення управлінського 
апарату" [4, с. 225]. 

Необхідною умовою оптимізації діяльності дер-
жавних службовців в умовах глобалізації та зок-
рема освоєння ними глобальних інформаційних 
технологій є долання певної інертності, обумов-
леної традиціями та стереотипами, сформова-
ними в межах національної системи державного 
управління. Такий підхід до розв’язання даної 
проблеми вказує на доцільність заміни традицій-
них методів організації державно-управлінської 
діяльності шляхом налагодження тісної взаємодії 
інституту державної служби та громадянського 
суспільства, що наділене повноваженнями чітко-
го контролю за його діяльністю. Це зрештою 
приведе до якісної зміни функціонування систе-
ми державного управління, а також до нової мо-
делі діяльності державних службовців в умовах 
глобалізації. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ 
ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В УКРАЇНІ

В. ОЛУЙКО,
 доктор наук з державного управління, 

професор кафедри державного управління 
та місцевого самоврядування, Голова Наглядової ради 

Хмельницького університету управління та права 

Сучасні вимоги побудови держави в Україні 
висувають на порядок денний багато актуальних 
питань, серед яких формування ефективного 
кадрового потенціалу держави, створення дер-
жавної служби, здатної забезпечити вирішення 
національних завдань і стати ефективним ор-
ганізаційно-правовим управлінським інструмен-
том проведення державної політики. 

Суспільство та держава змінюються через 
такі форми, як революція та реформи. У різних 
історичних умовах кожна з них може набувати 
пріоритетного значення. Сьогодні зростає роль 
і значення реформ. В Україні поняття "реформа" 
набуло особливого значення. Нинішня ситуація 

потребує нового розуміння реформи публічної 
влади в Україні. 

Теоретичне осмислення динаміки розвитку 
суспільства, держави, внаслідок якого виника-
ють протиріччя між новими суспільними умова-
ми та діючими інститутами, структурами і зако-
нами, дає уявлення про спосіб пом'якшення та 
вирішення протиріч. 

Реформа публічної адміністрації в Україні має 
створити ефективну систему державного управ-
ління, наповнити її новим демократичним зміс-
том. В Україні потрібно відновити довіру людей 
до владних структур, об'єднати здорові сили, 
визначити загальнодержавні орієнтири, зберег-
ти кращі національні традиції, вийти на шлях до-
стойного життя. 

Будь-які цілі, завдання реформи стають конк-
ретними тоді, коли вони прогнозуються у часі та 
просторі, а також порівнюються з доступними 
ресурсами та засобами. У забезпеченні постій-
ного взаємозв'язку засобів та ресурсів і полягає 
мистецтво управління як у стабільні часи, так 
і в періоди реформ. 

За період з 1991 року в Україні практично 
сформовано більшість інститутів публічної ад-
міністрації – органів та інших інституцій, підпо-
рядкованих політичній владі, які забезпечують 
виконання закону та здійснюють інші публічно-
управлінські функції. Зокрема, функціонують ор-
гани виконавчої влади та виконавчі органи міс-
цевого самоврядування на рівні села, селища, 
міста, а також запроваджено державну службу 
та службу в органах місцевого самоврядування. 

Проте чинна публічна адміністрація в Україні 
не відповідає стратегічному курсу держави до 
демократії та європейських стандартів належно-
го врядування, оскільки залишається неефек-
тивною, схильною до корупції, внутрішньо супереч-
ливою, надмірно централізованою, закритою від 
суспільства, громіздкою і відірваною від потреб 
простої людини, внаслідок чого стала гальмом 
у проведенні соціально-економічних і політичних 
реформ. 

Основними причинами такого стану є: 
1) незавершеність трансформації Кабінету 

Міністрів України (уряду) в орган політичного 
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керівництва, оскільки наявні невизначеність роз- публічної адміністрації у нового політичного 
межування функцій щодо вироблення державної керівництва держави. 
політики між двома "центрами" – Президентом та Реформування публічної адміністрації є вико-
урядом, обмеженість важелів впливу уряду на дея- нанням суспільного замовлення на ефективні, 
кі центральні органи виконавчої влади, відсутність відповідальні та відкриті інститути виконавчої 
стратегічного планування; влади і територіального самоврядування, а від-

2) неефективна організація діяльності міністерств так і на належне врядування. 
через переобтяженість міністрів та міністерств ад- Метою реформи є створення ефективної сис-
міністративними питаннями, незавершеність розме- теми публічної адміністрації, що надаватиме 
жування політичного та адміністративного керів- якісні публічні послуги. 
ництва, надмірну організаційну залежність урядових Для досягнення мети адміністративної ре-
органів від міністерств; форми в ході її проведення повинна впроваджу-

3) нераціональна система органів виконавчої ватись ідеологія "служіння суспільству" як прин-
влади на центральному рівні, яка має необґрун- ципу функціонування публічної адміністрації та 
товано велику кількість центральних органів ви- мають бути вирішені завдання щодо: 
конавчої влади фактично однакового статусу 1) формування стабільної та ефективної ор-
і низький рівень горизонтальної координації між ганізації і діяльності виконавчої влади; 
міністерствами; 2) організації професійної, політично нейтраль-

4) неефективна організація публічної влади на ної та відкритої публічної служби (служби в ор-
регіональному та місцевому рівнях, що пов’язано ганах виконавчої влади та місцевого самовряду-
з неефективними механізмами впливу уряду на вання); 
місцеві державні адміністрації та високим рів- 3) створення системи спроможного місцево-
нем одержавлення публічної адміністрації; го самоврядування; 

5) неефективне місцеве самоврядування та не- 4) зміцнення статусу громадянина у відноси-
раціональний адміністративно-територіальний уст- нах з органами публічної адміністрації; 
рій, що зумовлює фінансову неспроможність базо- 5) гарантування підконтрольності публічної 
вої ланки місцевого самоврядування в сільській адміністрації політичній владі та суспільству. 
місцевості та пов’язано зокрема з відсутністю чітко- Зазначені завдання мають вирішуватися шля-
го розподілу повноважень та відповідальністю між хом: 
рівнями, органами та посадовими особами місце- 1) законодавчого розмежування на основі 
вого самоврядування, диспропорцією у розмірах Конституції України повноважень між урядом та 
території районів та кількості населення; главою держави; раціонального інституційного 

6) неефективна система державної та муніци- розмежування політичних та адміністративних 
пальної служби через значну плинність кадрів функцій в системі виконавчої влади; удоскона-
і неналежний професійний рівень персоналу, лення процедур діяльності органів публічної ад-
наявні прояви суб'єктивізму в управлінні дер- міністрації; 
жавною службою в органі, незахищеність держав- 2) відмежування політичних посад від сфери 
них службовців від політичних впливів; публічної служби та встановлення правових ме-

7) відсутність паритетних засад у відносинах ханізмів захисту службовців від незаконних полі-
особи з органами публічної адміністрації через тичних впливів; запровадження відкритого кон-
фактичну перевагу прав та інтересів чиновника, курсного прийняття на службу та службового 
формалізм, бюрократію, корупцію, а також не- просування; удосконалення системи управління 
належне оприлюднення публічної інформації державною службою; 
й проблеми доступу до неї та неефективний по- 3) децентралізації публічних функцій та ре-
рядок оскарження рішень, дій та бездіяльності сурсів; створення економічно самодостатніх 
адміністрації. суб'єктів місцевого самоврядування шляхом ук-

Усе це переконливо свідчить про необхідність рупнення сільських і селищних громад; запрова-
реформування публічної адміністрації в Україні дження повноцінного місцевого самоврядування 
та вказує напрями реформи. на рівні району як додаткового (субсидіарного) 

Спроби проведення адміністративної рефор- рівня місцевого самоврядування; 
ми у 2005 році виявилися малорезультативними 4) справедливого правового регулювання ад-
насамперед через відсутність чіткого програмно- міністративної процедури (процедур); спряму-
стратегічного бачення напрямів реформування вання діяльності публічних інституцій насамперед 
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на надання публічних послуг; впровадження но-
вих організаційних форм та стандартів якості 
послуг; удосконалення механізмів правового 
захисту громадян у відносинах з органами пуб-
лічної адміністрації; 

5) посилення контрольних функцій парламен-
ту, місцевих рад, а також державного фінансо-
вого контролю; розвитку системи адміністра-
тивного судочинства; залучення громадськості 
до участі в управлінні публічними справами та 
контролю за функціонуванням публічної ад-
міністрації. 

В основу реформи публічної адміністрації має 
бути покладено засади організації та діяльності 
публічної адміністрації правових демократичних 
країн, зокрема принципи [1]:
 ◆ верховенства права як пріоритету прав та 

свобод людини і громадянина, гуманізму та 
справедливості в діяльності публічної ад-
міністрації;

 ◆ законності як діяльності публічної адміністра-
ції відповідно до повноважень і в порядку, 
визначених законом;

 ◆ відкритості як оприлюднення та доступності 
для громадян інформації про діяльність та рі-
шення публічної адміністрації, а також надан-
ня публічної інформації на вимогу громадян;

 ◆ пропорційності як вимоги щодо обмеження 
рішень публічної адміністрації метою, якої 
необхідно досягти, умовами її досягнення, 
а також обов'язку публічної адміністрації зва-
жати на наслідки своїх рішень, дій та без-
діяльності;

 ◆ ефективності як обов'язку публічної адмініст-
рації забезпечувати досягнення необхідних 
результатів у вирішенні покладених на неї зав-
дань при оптимальному використанні публіч-
них ресурсів;

 ◆ підконтрольності як обов'язкового внутріш-
нього та зовнішнього контролю за діяльністю 
публічної адміністрації, в тому числі судового;

 ◆ відповідальності як обов'язку публічної ад-
міністрації нести юридичну відповідальність 
за прийняті рішення, дії та бездіяльність. 

При проведенні реформи публічної адмініст-
рації важливо наголосити на обов'язковості до-
тримання принципу законності, який має особли-
ве методологічне значення. Досвід реформування 
органів виконавчої влади України впродовж 
1999–2004 років переконує, що недотримання 
вимог легітимності призводить до спотворень, 
непослідовності та регресних процесів. Тому 

необхідно неухильно дотримуватись вимог Конс-
титуції України щодо врегулювання виключно 
законом повноважень, організації та порядку 
діяльності органів виконавчої влади, органів міс-
цевого самоврядування, їх посадових та служ-
бових осіб. Лише закон може делегувати врегу-
лювання певних питань у сфері виконавчої влади 
Кабінетові Міністрів та у сфері місцевого самов-
рядування – місцевим радам. 

Такий підхід дозволить забезпечити стабіль-
ність інститутів публічної адміністрації, які гаран-
тують демократію, верховенство права та забез-
печення прав людини, що також є неодмінною 
вимогою для майбутнього членства України в Єв-
ропейському Союзі і при цьому не створить не-
обґрунтованих бар'єрів для постійного вдоскона-
лення системи врядування, врахування наявних 
фінансових та кадрових ресурсів. 

Реформування публічної адміністрації в Ук-
раїні має привести до таких результатів, як: 

1) належний та ефективний розподіл функцій 
між рівнями публічної адміністрації; 

2) раціональна, ефективна та відносно ста-
більна система органів виконавчої влади; 

3) раціональні та прозорі процедури форму-
вання державної політики із залученням гро-
мадськості та інших заінтересованих суб'єктів; 

4) фінансово самодостатні громади, спромож-
ні надавати необхідний обсяг публічних послуг; 

5) функціонування місцевого самоврядування 
на рівні району як допоміжного рівня до самов-
рядування громад; 

6) ефективна, професійна, політично-нейт-
ральна, прозора цивільна служба; 

7) справедливе правове регулювання адмі-
ністративної процедури (процедур); 

8) мінімізація умов для корупції; 
9) ефективні правові механізми захисту гро-

мадян у відносинах з органами публічної ад-
міністрації; 

10) ефективний контроль парламенту, місце-
вих рад, а також державний фінансовий контроль 
за функціонуванням публічної адміністрації. 

Після впровадження основних заходів у сфері 
реформи публічної адміністрації обов'язковим 
є постійний моніторинг реалізації цих засобів та 
їх коригування. 

1. Проект Концепції реформування публічної ад-
міністрації в Україні. – К.: Центр політико-правових 
реформ, 2005. – 46 с. 
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досліджень. Стра тегічною ме тою Ук раїни за 

жав но го ре гу лю ван ня, є по бу до ва соціаль но 

не гай них за ходів що до її ре фор му ван ня. 

ням як внутрішніх, так і зовнішніх впливів та су-

◆ 

◆ 
– 

◆ 
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кандидат медичних наук, доцент, 

докторант кафедри управління охороною суспільного здоров'я 
Харківського регіонального інституту Національної академії де-

ржавного управління при Президентові України 

ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 3/2006 

По ста нов ка про бле ми та аналіз ос танніх 

умов транс фор мації, спря мо ва ної на поєднан ня 
ме ханізмів рин ко во го са мо ре гу лю ван ня й дер-

орієнто ва ної рин ко вої еко номіки. Цей на прям, 
по суті, – вітчиз ня не трак ту ван ня за галь носвіто вої 
тен денції ру ху до постіндустріаль ної цивілізації, 
який має бу ти здійсне ний ево люційним шля хом, 
і оз на чає пе рехід від "лю ди ни для еко номіки" до 
"еко номіки для лю ди ни" [1]. 

Роз г ля не мо в цьо му кон тексті та ку га лузь, як 
охо ро на здо ров'я, що виз на чається як склад на 
соціаль на си с те ма та яв ляє со бою най важ ливішу 
сфе ру життєдіяль ності суспільства. На жаль, до-
сі відсут ня чітко виз на че на, на уко во обґрун то ва-
на стра тегія роз вит ку си с те ми охо ро ни здо-
ров'я, яка б да ла змо гу на ста ви ти її на шлях са ме 
си с тем них пе ре тво рень. 

Аналіз ос танніх досліджень і публікацій, в яких 
за по чат ко ва но розв'язан ня за зна че ної про бле -
ми, підтвер д жує, що без сумнівно си ту ація, в якій 
опи ни ла ся си с те ма охо ро ни здо ров'я, ви ма гає 

Досліджен ню пи тань стра тегічно го уп равління 
га луз зю охо ро ни здо ров'я при свя чені праці ук-
раїнських вче них Го ля чен ка О. М., По но ма рен y 
ка В. М., Мос ка лен ка В. Ф., Жу рав ля В. І., Лєхан В. М., 
Ни жник Н.Р., Ра ди ша Я.Ф., Со ло нен ка І. М., Рудо-
го В.М., Во ло са Б. О., Га ла ца на О. В. та ін. Біль-
шість із них роз гля дає процеси реформування 
га лузі пе ре важ но на регіональ но му рівні, з ура ху ван-

перечностей. Од нак у на уковій літе ра турі бракує 
ста лих уяв лень, що поєдну ють поняття держав-
ного уп равління та уп равління си с те мою охо ро ни 
здо ров'я у кон тексті стра тегічно го уп равління. 

Ме та досліджен ня. Вра хо ву ю чи зазна че не, 
ме та цієї статті по ля гає у виз на ченні кон цеп ту аль-
них за сад си с тем них інно ваційних пе ре тво рень 
вітчиз ня ної охо ро ни здо ров'я та фор му лю ванні 
провідних по ло жень, які мож на бу де ви ко ри с та ти 
у про цесі роз роб ки відповідної дер жав ної стра-
тегії на се ред нь о ст ро ко вий період. 

Ви клад ос нов но го ма теріалу. Кри теріями 
ефек тив ності діяль ності си с те ми охо ро ни здо-
ров'я мож на вва жа ти:

до ступність: на ос нові за без пе чен ня кожній 
лю дині рівно го до сту пу до ме дич ної до по мо-
ги шля хом до три ман ня прин ципів соціаль ної 
спра вед ли вості та суспільної солідар ності;
якість: на ос нові спря му ван ня ор ганізації 
діяль ності си с те ми на кінцеві ре зуль та ти 
здо ров'я на се лен ня та за до во лен ня гро ма-
дян якістю ме дич но го об слу го ву ван ня;
раціональність: на ос нові відповідності за ходів, 
які про во дять ся на різних рівнях ме дич ної 

maket_11_09_2006.indd 27 maket_11_09_2006.indd 27 11.09.2006 15:20:44 11.09.2006 15:20:44 



ПРАКТИКА РОБОТИ В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

до по мо ги, дійсним по тре бам, тоб то по ка зан- шля ху ру ху до наміче ної но вої якості розв'язан ня 
ням що до про ве ден ня цих за ходів. про бле ми, ста ну суб'єктів та об'єктів уп равління [4]. 

Роз гля да ю чи ос новні на пря ми ре фор му ван ня Інно ваційні пе ретво рен ня в си с темі охо ро ни 
си с те ми охо ро ни здо ров'я в Ук раїні, слід за зна- здо ров'я ма ють бу ти спря мо вані тільки на за до во-
чи ти, що провідна кон цепція ре фор ми по ля гає    лен ня по треб на се лен ня, а не на по шук но вих за-
в за без пе ченні дер жав них га рантій гро ма дя нам собів одер жан ня при бут ку. У цьо му відмінність кон-
Ук раїни з охо ро ни здо ров'я, ор ганізації та на дан- цепції інно ваційних пе ре тво рень від рин ко вої 
ня ме дич ної до по моги, за про ва д женні за галь но- кон цепції інно ваційно го ме недж мен ту. Ме тою 
обов'яз ко во го соціаль но го ме дич но го стра ху- си с тем них пе ре тво рень є підви щен ня якості функy 
ван ня, пе ре тво ренні си с те ми охо ро ни здо ров'я ціону ван ня си с те ми, а ме ханізма ми (інстру мен та-
із соціаль ноyви т рат ної в соціаль ноyінве с ти- ми до сяг нен ня цієї ме ти) – інно ваційні про це си. 
ційну, пе ре ході від ек с тен сив но го до інтен сив- На на шу дум ку, провідні по ло жен ня дер жав-
но го роз вит ку си с те ми, від га лу зе во го до міжга- ної стра тегії інно ваційних пе ре тво рень си с те ми 
лу зе во го підхо ду до уп равління си с те мою охо- охо ро ни здо ров'я мають: 
 ро ни здо ров'я. 1. Виз на чи ти та сфор му лю ва ти кон цеп ту альні 

Кінце вою ме тою впро ва д жен ня за ходів що до за са ди щодо за без пе чен ня дер жав них га рантій 
роз вит ку сфе ри охо ро ни здо ров'я є до сяг нен ня гро ма дя нам Ук раїни з охо ро ни здо ров'я, ор га-
та ких цілей: нізації та на дан ня ме дич ної до по мо ги та за про-

■ збе ре жен ня та зміцнен ня здо ров'я на се лен ня, ва д жен ня за галь но обов'яз ко во го соціаль но го 
про дов жен ня періоду ак тив но го дов голіття ме дич но го стра ху ван ня. 
й три ва лості жит тя лю дей; 2. Сфор му ва ти ба га то ка наль ну си с те му фінан-

■ ство рен ня пра во вих, еко номічних та уп рав- су ван ня га лузі охо ро ни здо ров'я, поділя ю чи її на 
лінських ме ханізмів ре алізації кон сти туційних три сек то ри – дер жав ний, суспільноyсолідар ний 
прав гро ма дян Ук раїни на охо ро ну здо ров'я, та при ват ний. Ба га то ка нальність фінан су ван ня 
ме дич ну до по мо гу та ме дич не стра ху ван ня; охо ро ни здо ров'я має бу ду ва ти ся за трирівне вим 

■ за без пе чен ня га ран то ва но го рівня на дан ня прин ци пом: пер ший рівень – ба зо вий, життє з бе-
бе зо плат ної кваліфіко ва ної ме дич ної до по мо- ріга ю чий (для на се лен ня) та ба зо вий, підтри му ю-
ги у виз на че но му за ко но дав ст вом об сязі; чий (для га лузі) – за ра ху нок бю д жет них коштів, 

■ фор му ван ня ке ро ва но го рин ку плат них ме- дру гий рівень – ос нов ний, здо ров'яз беріга ю чий 
дич них по слуг, спри ян ня діяль ності за кладів (для на се лен ня) – за ра ху нок обов'яз ко во го ме-
охо ро ни здо ров'я всіх форм влас ності, ство- дич но го стра ху ван ня, та ос нов ний, інве с тиційний 
рен ня умов для за до во лен ня по треб на се лен- (для га лузі) – за ра ху нок відра ху вань та внесків        
ня в ме дич них по слу гах; з бо ку підприємців і третій, сервісний – за ра ху нок 

■ ефек тив не ви ко ри с тан ня на яв них ка д ро вих, при ват них коштів та внесків відповідно до про-
фінан со вих і ма теріаль них ре сурсів; грам до б ровільно го ме дич но го стра ху ван ня. 

■ солідар на участь дер жа ви, ро бо то давців, те- 3. За про ва ди ти по етап не впро ва д жен ня по вy 
ри торіаль них гро мад та ок ре мих юри дич них           ноцінної си с те ми за галь но обов'яз ко во го дер-
і фізич них осіб у фінан су ванні по слуг з на дан- жав но го ме дич но го стра ху ван ня шля хом прий-
ня гро ма дя нам ме дич ної до по мо ги [2]. нят тя та вве ден ня у дію но вої ре дакції за ко ну про 

Стра тегічне уп равління – це про цес, який виз- за галь но обов'яз ко ве дер жав не соціаль не ме дич-
на чає послідовність дій ор ганізації що до роз роб- не стра ху ван ня. Здійсни ти за хо ди що до спро щен-
ки та ре алізації стра тегії і вклю чає по ста нов ку ня си с те ми збо ру та ви ко ри с тан ня коштів шля-
цілей, ви роб лен ня стра тегії, виз на чен ня не- хом інте г ру ван ня фондів соціаль но го стра ху ван ня. 
обхідних ре сурсів та підтрим ку взаємин із зов- Пе ред ба чи ти вве ден ня обов'яз ко вих пла тежів ро бо-
нішнім се ре до ви щем, які доз во ля ють ор ганізації то давців за пра цю ю чих гро ма дян на соціаль не ме дич-
ви ко ну ва ти по став лені за вдан ня [3]. не стра ху ван ня, а та кож за лу чен ня коштів пенсійно го 

З ме тою вирішен ня ак ту аль них про блем охо- фон ду та фон ду без робіття для соціаль но го ме дич но-
ро ни здо ров'я не обхідно ре алізу ва ти дер жав ну го стра ху ван ня пенсіонерів і без робітних. 
стра тегію інно ваційних пе ре тво рень у си с темі 4. Роз ро би ти та за твер ди ти Кон цепцію стра-
охо ро ни здо ров'я. тегічно го пла ну ван ня га лузі охо ро ни здо ров'я. Ви-

Механізмом ре алізації стра тегії ви с ту пає стра- ко ри с тан ня стра тегічно го пла ну ван ня у про цесі 
тегічне пла ну ван ня, тоб то без пе рерв ний про цес інно ваційних пе ре тво рень доз во лить си стемі 
ор ганізації й ко ри гу ван ня цілей, функцій і форм охо ро ни здо ров'я роз ви ва ти ся як соціаль ноy 
уп равлінської діяль ності дер жав них ор ганів на орієнто ваній га лузі, але на уко во обґрун то ва но, 
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си с те ми шля хом мо дернізації ма теріальноy 
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ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ № 3/2006 

дповідно до еко номічних за конів, вклю ча ю чи 

досліджен ня, роз роб ку тех но логій, про ек ту ван ня, 
ви роб ництво, ап ро бацію, збут сервісні по слу ги, 
шля хом внутрішньо кор по ра тив ної та міжзо наль ної 
інте г рації з ура ху ван ням регіональ ної спе цифіки. 

5. За ко но дав чо за твер ди ти Кон цепцію струк-
тур ної пе ре бу до ви та інно ваційно го роз вит ку ме-
дич ної га лузі в Ук раїні. За про ва ди ти соціаль-
ноyорієнто ва ну струк тур ноyінно ваційну мо дель 
роз вит ку си с те ми охо ро ни здо ров'я. 

6. Ство ри ти ефек тивні ме ханізми дер жав но го 
ре гу лю ван ня якості ме дич ної до по мо ги шля хом 
си с тем ної пе ре бу до ви га лузі, фор му ван ня єди-
но го нор ма тив ноyпра во во го про сто ру та інфор-
маційноyме то до логічної до к т ри ни роз вит ку охо-
ро ни здо ров'я відповідно до за ко но дав ст ва та 
стан дартів ЄС. 

7. Впро ва ди ти 
соціаль них стан дартів та нор ма тивів у га лузь 
охо ро ни здо ров'я з ме тою пе ре хо ду від дек ла ра-
тив них до ре аль но існу ю чих дер жав них соціаль-
них га рантій в си с темі охо ро ни здо ров'я. 

8. Здійсни ти дії що до ство рен ня єди но го 
інфор маційно го по ля охо ро ни здо ров'я в межах 
Кон цепції дер жав ної політи ки інфор ма ти зації 
охо ро ни здо ров'я Ук раїни. Ре алізу ва ти пе рехід 
до за галь но прий ня тих у міжна родній прак тиці 
ме тодів зби ран ня, оп ра цю ван ня, аналізу та по-
ши рен ня на уко воyме дич ної та ме ди коyста ти с-
тич ної інфор мації. 

9. Чітко виз на чи ти та за ко но дав чо за твер ди ти 
по нят тя "ме дич на до по мо га" та "ме дич на по слу-
га" для об'єктивізації зо бов'язань дер жа ви сто-

за без пе чен ня на се лен ня бе зо плат ною 
ме дич ною до по мо гою шля хом виз на чен ня об ся-
гу га ран то ва ної ме дич ної до по мо ги за ра ху нок 
дер жав но го фінан су ван ня, та ме дич них по слуг, 
які б ма ли на да ва ти ся за ра ху нок аль тер на тив-
них дже рел фінан су ван ня га лузі. 

10. Ско ор ди ну ва ти діяльність усіх ла нок си с те-
ми охо ро ни здо ров'я шля хом об'єднан ня всіх 
еле ментів си с те ми, що за без пе чу ють по тре би 
на се лен ня в от ри манні ме дич ної до по мо ги та ме-
дич них по слуг в єди но му ме дич но му про сторі. 
Сфор му ва ти ре гу ль о ва ний ри нок ме дич них по слуг, 
спри я ти діяль ності за кладів охо ро ни здо ров'я всіх 
форм влас ності, ство ри ти умо ви для за до во лен ня 
по треб на се лен ня в ме дич них по слу гах. 

11. Перей ти від си с те ми фінан су ван ня, спря мо-
ва ної на ут ри ман ня ліку валь ноyпрофілак тич них 
за кладів до си с те ми фінан су ван ня, спря мо ва ної 
на по кра щен ня якісних по каз ників. За про ва ди ти 

ба га торівне ву інте г ро ва ну си с те му фінан су ван-
ня ме дич них за кладів на про ти ва гу по ста тей но-
му бю д жет но му фінан су ван ню. На да ти по дат кові 
пільги на інве с тиції в охо ро ну здо ров'я. Ство ри ти 
умо ви для роз ши рен ня інве с тицій на се лен ня, 

ро бо то давців у фор му ван ня сус-
пільно го здо ров'я. 

12. Пе ре гля ну ти міжрівне ву де фор мо ваність 
на дан ня ме дич ної до по мо ги з од но ча сним не до-
пу щен ням за не па ду роз вит ку ви со ко с пеціалізо-
ва ної ме дич ної до по мо ги завдяки роз вит ку пер-
вин ної ме ди коyсанітар ної до по мо ги, що мо же 
по ру ши ти цілісність си с те ми при зве с ти до дис-
про порцій, які обов'яз ко во по зна чать ся погіршен-
ням якісних по каз ників. 

13. Ре с т рук ту ри зу ва ти ме ре жу ліку валь ноy 
профілак тич них ус та нов та зміни ти ор ганізаційноy 
пра во вий ста тус ліку валь них за кладів. Ско ро ти ти 
надмірну кількість підрозділів у ліку вальноy 
профілак тич них за кла дах дер жав ної фор ми влас-
ності та пе ре орієнту ва ти їх на по тре би на се лен ня. 
За про ва ди ти нові фор ми гос по да рю ван ня в ліку-
валь ноyпрофілак тич них за кла дах. 

14. Підтри му ва ти роз ви ток на уко вих дослі-
джень і тех но логічних роз ро бок для поліпшен ня 
якості на дан ня ме дич ної до по мо ги, ме дич них 

ви роб ництва лікарсь ких за собів. За без пе-
чи ти підтрим ку фун да мен таль них та при клад них 
на уко вих досліджень в га лузі охо ро ни здо ров'я, 
підви щити ви моги до підго тов ки на уко вих кад-
рів, раціональ не ви ко ри с тан ня на уко воyінфор-
маційних ре сурсів. Ак тивізу ва ти ро бо ту, спря мо-
ва ну на за без пе чен ня роз вит ку міжна род но го 
на уко воyтехнічно го співробітництва, яка спри я-
ти ме підви щен ню ав то ри те ту вітчиз ня ної ме дич-
ної на уки та її інте г рації у світо ву спільно ту. 

Здійсни ти дер жав ну підтрим ку інно ваційної 
діяль ності в си с темі охо ро ни здо ров'я за ра ху нок 
цен т ралізо ва них дер жав них фінан со вих ре сурсів 
шля хом відро д жен ня си с те ми за галь но дер жав них, 

регіональ них інно вацій них фондів. 
16. Роз ви ва ти 

тегічно важ ли вих пер спек тив них інно ваційних 
про ектів в охо роні здо ров'я, які змо жуть спри я ти 
пе ре хо ду си с те ми охо ро ни здо ров'я на якісно 
но вий рівень роз вит ку. Ство ри ти спільні на уко-
воyви роб ничі підприємства із за лу чен ням іно-
зем них інве с тицій, в ос нові ро бо ти яких ле жа ти-
муть еко номічні ме ханізми гос по да рю ван ня для 
вирішен ня соціаль них пи тань охо ро ни здо ров'я. 

. Поліпши ти якісну сто ро ну функціону ван ня 

технічної ба зи га лузі. Роз ро би ти нові тех но логії 
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та стан дар ти за без пе чен ня ліку валь ноyпрофі-
лак тич них за кладів ме дич ним ус тат ку ван ням, 
лікарсь ки ми за со ба ми та ви ро ба ми ме дич но го 
при зна чен ня. Оптимізу ва ти співвідно шен ня 
змінних фак торів ме дич ної до по мо ги в на прямі 
зро с тан ня ви т рат на ме дич не об лад нан ня та ме-
ди ка мен тоз не за без пе чен ня на се лен ня. 

18. Здійсни ти пе рехід до доміну ю чих прин-
ципів до ка зо вої ме ди ци ни, за про ва д жен ня фор-
му ляр ної си с те ми як якісно но вих підходів до 
вирішен ня про бле ми раціональ но го ви ко ри с тан-
ня ліків, що ма ють ста ти еле мен том дер жав ної 
політи ки за без пе чен ня на се лен ня лікарсь ки ми 
за со ба ми. 

19. Роз ро би ти та сфор му ва ти Ко декс за конів 
про охо ро ну здо ров'я. При ве с ти національ не за-
ко но дав ст во про охо ро ну здо ров'я у відповід-
ність до за ко но дав ст ва Євро пейсь ко го Со ю зу 
шля хом за без пе чен ня ево люційно го пе ре хо ду 
до но вих форм і ме тодів здійснен ня дер жав ної 
політи ки в охо роні здо ров'я, вра ху ван ня по треб 
вхо д жен ня країни у міжна род ну спільно ту як з пи-
тань здо ров'я, так і за хи с ту прав лю ди ни. 

20.Пе ре гля ну ти си с те ми мо тивації праці ме-
дич них працівників у на прямі індивіду аль ної 
відповідаль ності за якість ме дич них по слуг. 

21. Роз ро би ти та впро ва ди ти у прак ти ку но ву 
охо ро ноз до ров чу політи ку, яка ба зу ва ти меть ся 
на бо ротьбі з ком плек сом фак торів ри зи ку хро-
нічних за хво рю вань, фор му ванні на ви чок здо ро-
во го спо со бу жит тя. 

22. Ак тив но за лу ча ти про фесійні га лу зеві асо-
ціації, гро мадські ор ганізації, соціальні фон ди, 
інші інсти ту ти гро ма дянсь ко го суспільства охо-
ро ноз до ров чо го спря му ван ня до пи тань дер жав-
но го уп равління си с те мою охо ро ни здо ров'я. 

23. Ство ри ти не за лежні кон солідо вані ра ди 
кон тро лю за до три ман ням вла дою зо бов'язань 
що до за без пе чен ня дер жав них га рантії з охо ро-
ни здо ров'я, ор ганізації та на дан ня ме дич ної до-
по мо ги гро ма дя нам Ук раїни. 

24. Ство ри ти дієву си с те му соціаль но го за хи с-
ту ме дич них працівників та пацієнтів. За без пе чи ти 
ви со кий пріори тет здо ров'я в си с темі соціаль них 
цінно с тей суспільства. Спри я ти підви щен ню ува ги 
до влас но го здо ров'я з бо ку лю ди ни. 

Вис нов ки. Ме тою си с тем них інно ваційних пе-
ре тво рень в охо роні здо ров'я є ство рен ня но вої, 
соціаль но спря мо ва ної суспільноyсолідар ної 
мо делі функціону ван ня си с те ми охо ро ни здо-
ров'я, яка б пе ред ба ча ла найбільш раціональні 
шля хи за до во лен ня по треб гро ма дян в охо роні 
здо ров'я та от ри манні до ступ ної та якісної ме-
дич ної до по мо ги. 

Виз на чаль ним при цьо му є пе рехід від соці-
аль но орієнто ва ної до соціаль но спря мо ва ної 
мо делі функціону ван ня си с те ми охо ро ни здо ров'я. 

От же, за галь на ме та ре фор ми си с те ми охо ро-
ни здо ров'я – це на сам пе ред роз ви ток суспільст-
ва, спря мо ва ний на поліпшен ня ста ну здо ров'я на-
се лен ня, зни жен ня загаль ної за хво рю ва ності та 
смерт ності до рівня роз ви ну тих країн світу шля-
хом за до во лен ня оп ти маль ної по тре би лю дей 
в охо роні здо ров'я, медичній до по мозі та ме дич-
но му стра ху ванні залежно від суспільних мож ли во-
с тей і влас них потреб і цінно с тей. 

1. Держав не ре гу лю ван ня еко номіки: Навч. посіб. / 
С. М. Чи с тов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Ку цен ко та ін. – 
К.: КНЕУ, 2000. – С. 33–63. 

2. Про Кон цепцію роз вит ку охо ро ни здо ров'я на се-
лен ня Ук раїни: Указ Пре зи ден та Ук раїни від 7 груд. 
2000 р. № 1313/2000 // Офіційний вісник Ук раїни. – 
2000. – № 49. – Т. 1. – С. 5. – Ст. 2116. 

3. Ка ра ми шев Д. В. Кон цепція інно ваційних пе ре-
тво рень: міжга лу зе вий підхід до ре фор му ван ня си с те-
ми охо ро ни здо ров'я (дер жав ноyуп равлінські ас пек-
ти): [Мо ногр. – Х.: ХарРІ НА ДУ; Магістр, 2004. – 
304 с.] 

4. Ата ман чук Г. В. Те о рия го су дар ст вен но го уп рав-
ле ния: Курс лек ций. – 2yе изд, доп. – М.: Оме гаyЛ, 
2004. – 584 с. 
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ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ – ЗЛАГОДА В СУСПІЛЬСТВІ

Г. БАЛАНЮК, 
начальник управління соціального обслуговування 
та захисту населення Головного управління праці 

та соціального захисту населення 
Черкаської облдержадміністрації 

Низь ка народжуваність, ви сокі по каз ни ки зах-
во рюва ності та смертності, незадоволеність 
широких верств суспільства загальною еконо-
мічною ситуацією і вла сним матеріальним ста-
новищем свідчать про те, що населення Ук-
раїни загалом є бідним. Формуються пере-
думови так званої хронічної, "спадкоємної" 
бідності. Дітей з бідних сімей приречено на біду-
вання в дорослому житті: не одер жав ши належ-
ної про фесійноyосвітньої підго тов ки, став ши 

до рослими, вони не будуть конку рентоспро-
можними на рин ку праці, не матимуть змо ги за-
безпечити найпотрібнішим своїх нащадків, 
тобто останні теж будуть бідни ми. Отже нинішня 
бідність за грожує перетворитися і на пробле му 
майбутнь о го. 

По до лан ня бідності є го ло вним пріори тетом 
дер жав ної політи ки, в ос но ву якої за кла де но ком-
плексні підхо ди, орієнто вані на бідні й віднос но 
за без пе чені вер ст ви на се лен ня. На цьо му шля ху 
зроб ле но певні кро ки. Роз роб ле но і за твер д же-
но дов го ст ро ко ву Стра тегію по до лан ня бідності 
та відповідні про гра ми. Дер жа ва, та ким чи ном, 
праг не фор му ва ти дієву політи ку. І хо ча ос новні 
за вдан ня Стра тегії по до лан ня бідності по сту по-
во вдається вирішу ва ти, за га лом ре зуль та ти 
в цій сфері ще над то да лекі від ба жа них. 

Про бле ма бідності існує в будьyякій країні сві-
ту. Во на за галь носвіто ва і ак ту аль на для кож ної 
дер жа ви. Свідчен ням цьо го був, про ве де ний 
у ве ресні 2000 ро ку, Всесвітній саміт, де 189 кра-
їн – членів ООН виз на чи ли клю чові цілі та за вдан-
ня роз вит ку, які ста ли відомі як Цілі роз вит ку ти-
ся чоліття. Пер шо чер го вим за вдан ням для 
ви ко нан ня до 2015 ро ку ста ло вирішен ня про-
бле ми бідності. 

Для ук раїнсько го суспільства вирішен ня цієї 
про бле ми є та кож го ло вним і пер шо чер го вим 
за вдан ням. 

З ме тою фор му ван ня ефек тив ної си с те ми 
соціаль но го за хи с ту на се лен ня і зни жен ня рівня 
бідності в Ук раїні ре алізується Стра тегія по до-
лан ня бідності. 

У ре зуль таті ви ко нан ня кон крет них за ходів, 
які що ро ку за твер д жує Кабінет Міністрів Ук раїни, 
до сяг ну то пев них успіхів на шля ху до ре алізації 
ос та точ ної ме ти – за побіган ня бідності. 

Збе ре же но та закріпле но по зи тивні тен денції 
що до стабільно го зро с тан ня до ходів на се лен ня, 
підви щен ня зай ня тості та рівня соціаль но го за-
хисту найбільш ураз ли вих верств на се лен ня. 

Зро с та ють до хо ди на се лен ня Чер кась кої об-
ласті. Номіна ль на за робітна пла та у се ред нь о му 
на од но го штат но го працівни ка у січні–бе резні 
2006 ро ку порівня но з відповідним періодом ми-
нулого року зрос ла на 40,4 % і ста но ви ла 697 грн, 
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або 144,3 % про жит ко во го мініму му для пра цез- з фізични ми осо ба ми – суб'єкта ми підприєм-
дат ної осо би. ниць кої діяль ності – 3403, за да ни ми дер жав но-

Послідо вно вирішу ють ся пи тан ня по га шення го реєстра то ра – 2105. 240 без робітних от ри ма-
боргів із ви пла ти за робітної пла ти. Ста ном ли од но ра зо ву до по мо гу по без робіттю з Фон ду 
на 1 січня 2006 ро ку змен ши ла ся за бор го ваність за галь но обов'яз ко во го дер жав но го соціаль но го 
на підприємствах сільсько го гос по дар ст ва на стра ху ван ня Ук раїни на ви па док без робіття і за-
12,4 %, на підприємствах ко му наль ної фор ми реєстру ва ли ся як підприємці. 
влас ності – на 64 %. На ба га ть ох сільського с по- На сьо годні ви роб ни чий апа рат по тре бує ра ди-
дарсь ких підприємствах де я ких рай онів об ласті каль ної мо дернізації. То му, щоб за без пе чи ти ви со-
повністю по га ше но та ку за бор го ваність. Ліквідо ва- ку ефек тивність ви ко ри с тан ня ро бо чої си ли, зу сил-
но бор ги і на еко номічно ак тив них підприємствах ля спря мо ву ють ся не ли ше на ство рен ня но вих 
міст Ка не ва та Умані, Ли сянсь ко го та Чор но- ро бо чих місць, а й на онов лен ня існу ю чих. 
баївсько го рай онів. У І квар талі 2006 ро ку в ціло му у про мис ло вості 

Про те еко номічне зро с тан ня ніде і ніко ли не за вдя ки роз ши рен ню об сягів діючих та ор ганізації 
вирішу ва ло соціаль них про блем – во но за без пе- но вих ви роб ництв, вве ден ню но вих тех но логій 
чує ли ше потрібні для цьо го пе ре ду мо ви. Еко- ство ре но 376 ро бо чих місць, що на 27  % більше 
номічне зро с тан ня ство рює пев не підґрун тя для порівня но з відповідним періодом ми ну ло го ро ку. 
зни жен ня бідності. На про мис ло вих підприємствах (крім хар чо-

Інший на прям сто сується без по се ред ньо вих) шля хом збільшен ня об сягів ви роб ництва 
соціаль но враз ли вих верств на се лен ня. Над зви- ство ре но 200 ро бо чих місць, з них у ма ши но-
чай но силь ним чин ни ком ри зи ку бідності (що будівній про мис ло вості – 46, легкій – 30, ви роб-
є цілком за ко номірним) є без робіття. Во но не ми- ництві еле к т ро е нергії, га зу та во ди – 18, ви роб-
ну че зни жує рівень жит тя всієї ро ди ни. ництві, не відне се но му до інших уг ру пу вань – 48 

У січні–бе резні 2006 ро ку за спри ян ня центрів та в інших га лу зях – 58. 
зай ня тості об ласті пра цев ла ш то ва но 8,9 тис. На підприємствах хар чо вої про мис ло вості 
не зай ня тих гро ма дян, що на 2,1 % більше, ніж ство ре но 176 ро бо чих місць за вдя ки збільшен-
за цей період ми ну ло го ро ку. Рівень пра цев ла ш-  ню об сягів ви роб ництва, мо дернізації ви роб ни-
ту ван ня зріс на 1,3 відсот ко во го пунк ту і за га- чої ба зи, роз ши рен ню тор го вель ної ме режі, ор-
лом в об ласті ста но вив 25,8 %. ганізації сільсько го с по дарсь ко го ви роб ництва. 

В оп ла чу ва них гро мадсь ких ро бо тах бра ли За без пе че но пра цев ла ш ту ван ня на се лен ня 
участь по над 3,1 тис. осіб. Рівень за лу чен ня не- у зер нопе ре робній, м'ясній, мо лочній, горіл-
зай ня тих гро ма дян до цих робіт склав 5,8 %. чаній, кон ди терській про мис ло во с тях. Найбіль-

Од ним із клю чо вих пріори тетів соціаль ноyеко- ше ро бо чих місць (53) ство ре но у хлібо пе-
номічно го роз вит ку дер жа ви є ство рен ня но вих карській про мис ло вості. 
ро бо чих місць, оскільки са ме ним виз на ча ють- Не зва жа ю чи на зро с тан ня ре аль ної за робітy 
ся мож ли вості країни що до за без пе чен ня її кон- ної пла ти і ре аль них до ходів на се лен ня, най-
ку рен то с про мож ності та про дук тив ної зай ня- гостріши ми є про бле ми бідності сімей з дітьми. 
тості на се лен ня. Рівень оп ла ти праці не завжди доз во ляє навіть 

Уп ро довж І квар та лу 2006 ро ку в об ласті ство ре- обом пра цю ю чим бать кам за без пе чи ти прий нят-
но 6812 но вих ро бо чих місць, що ста но вить 28,4 % ний рівень жит тя своїм не по внолітнім дітям. При-
річно го за вдан ня. У га лу зях еко номіки об ласті чо му ри зик бідності пря мо про порційний 
ство ре но 1304 но вих ро бо чих місця – це 16,1 % до кількості дітей у сім'ї. 
за вдан ня на рік. Най ви щий по каз ник у Зве ни го- Саме для та ких ка те горій на се лен ня 2005 ро-
родсь ко му (43,8 %), Кам'янсь ко му (94 %), Мань- ку було підви ще но всі соціальні ви пла ти. 
ківсько му (83,8 %) рай о нах та у м. Умані (46,9 %). Зокрема, з 1 квітня 2005 ро ку суттєво (у 17,5 ра-

Найбільше ро бо чих місць про тя гом квар та лу за) підви ще но розмір до по мо ги при на ро д женні 
ство ре но в оп товій і роздрібній торгівлі, торгівлі ди ти ни. 
транс порт ни ми за со ба ми, по слу гах із ре мон ту – По при де які пе симістичні на ст рої, дер жа ва за без-
372, у сільсько му гос по дарстві та мис ливстві – 369, пе чи ла стабільну ви пла ту цьо го ви ду до по мо ги. 
в об робній про мис ло вості – 348. З цьо го ж та ки 1 квітня 2005 ро ку змінив ся ме-

У сфері ма ло го підприємництва про тя гом ханізм при зна чен ня до по мо ги на дітей оди но ким 
звітно го періоду ство ре но 5508 но вих ро бочих ма те рям, збільшив ся її розмір і кон тин гент осіб, 
місць, зо к ре ма за тру до ви ми до го во ра ми які ма ють на неї пра во. 
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2005 ро ку підви ще но га ран то ва ний мінімум, У се ред нь о му щомісяч ний розмір до по мо ги на 
відповідно до яко го ро ди нам, се ред нь омісяч ний кож ну ди ти ну цієї ка те горії те пер ста но вить близь-
су куп ний дохід яких низь кий, при зна ча ють дер- ко однієї тисячі гривень. Уже в поточному році ці 
жав ну соціаль ну до по мо гу. виплати в області склали 68,2 тис. грн. 

Зро с тан ня розмірів за зна че них ви плат відбу- Стра тегією по до лан ня бідності визна че но сис те му 
вається і в поточному році. пріоритетів та завдань для поетап но го наближен ня 

З 1 січня 2006 року постановою Кабінету Мі- рівня життя населення України до відповідного рівня 
ністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 країн ви со ко го сту пе ня роз вит ку. Але сьо годні є по тре-
впро ва д же но ви плату тим ча со вої допомоги дітям, ба чітко виз на чи ти бю д жетні асиг ну ван ня на кон кретні 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів. Це за хо ди і ро зуміти, скільки ко ш тує суспільству зу сил ля 
ще одна можливість для збільшення бюджету для вирішення проблем бідності. 
родин, які залишилися на одинці з проблемами Для більш чіткої картини реальної бідності не-
сьо го ден ня. обхідно зміню ва ти ме то до логію по каз ників рів-

За по дан ням Пре зи ден та Ук раїни 2006 ро ку ня бідності, оскільки право на отримання допо-
відбу ло ся збільшен ня до по мо ги дітямyси ро там мо ги виз на чається за до хо да ми сім'ї, а ме жа 
та дітям, поз бав ле ним батьківсько го піклу ван ня. бідності – за витратами. 
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ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: 
СТАН, НАПРЯМИ ЕВОЛЮЦІЇ

О. ПАВЛОВ, 
кандидат історичних наук, доцент, 

докторант кафедри державного управління 
і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту 

державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України 

Актуальні проблеми розвитку сільських тери-
торій набули в Україні широкого суспільного ре-
зонансу. Представники різних наукових шкіл 
пропонують шляхи їх вирішення, підкреслюючи 
визначальну роль держави у відродженні сіль-
ського господарства і села, покращенні умов 
життєдіяльності населення. У більшості публіка-
цій селянство розглядається як невід’ємна 
складова відроджувальних процесів на селі. 

Саме від його культурно-освітнього рівня, про-
фесійної підготовки, мотивації, навичок, бажан-
ня та вміння господарювати головним чином 
залежить ефективність функціонування сільсь-
ких територій. 

Визначаючи головну роль людських якостей 
у виробничій діяльності, С. Злупко одночасно 
звертає увагу на те, що селянство мало довіряє 
рішенням державних органів, ставлячись до них 
обережно, насторожено і скептично. Оскільки 
сам себе селянин захистити перед державою 
не в змозі, його треба захистити всіма доступ-
ними і законними засобами. Ці функції мають 
виконувати політичні партії [1]. 

Характеризуючи психологічні властивості се-
лянства, мотиви його поведінки, західний дос-
лідник Дж. Скотт відзначає, що в основі вчинків 
селянина лежить небажання ризикувати, тому 
він обмежує свою виробничу діяльність нижчою 
межею споживання, тобто рівнем простого від-
творення. У цьому він вбачає моральність сіль-
ської економіки [2]. Спираючись на базові поло-
ження концепції так званої моральної економіки, 
адекватної характеру не ринкового, а натураль-
но-споживчого господарства, Т. Шанін розгля-
дає селянство як дрібних сільськогосподарських 
виробників, які власною працею, використову-
ючи просте обладнання, виробляють продукцію 
головним чином для власного споживання [3]. 
Зрештою наведені характеристики відповіда-
ють реальності. 

У науці склалася тенденція розглядати люди-
ну передусім як виробничу силу. У різні часи ця 
ознака селянства передавалася за допомогою 
таких термінів, як «робоча сила», «трудовий ре-
сурс», «людський ресурс», «виробнича сила», 
«людський фактор» тощо. 

Системно підійшов до визначення поняття 
«людські ресурси» В. Захарченко. Він зазначив, 
що «людські ресурси» виступають як :
 • трудові ресурси – носії робочої сили, здатні 

до праці; 
• «продуценти» управлінських рішень;

 • споживачі товарів і послуг [4]. 
Якщо відкинути різні модифікації зазначеного 

терміну, за ними стоїть одна сутність – людина 
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в них є засобом, а не метою суспільного розвит- • визначення місця людського капіталу в роз-
ку. Кроком вперед було введення в науковий витку сільських територіальних утворень; 
обіг поняття "людський капітал". О. Грішнова • демонстрація еволюції людського капіталу в ви-
дає таке його визначення: "людський капітал" – робничо-господарському, духовному, соціаль-
це економічна категорія, яка характеризує су- ному й політико-управлінському вимірах. 
купність сформованих і розвинутих внаслідок ін- Надалі поняття "селяни" і "людський капітал" 
вестицій продуктивних здібностей, особливих ми будемо розглядати як тотожні, що виправда-
рис і мотивацій індивідів, що перебувають у їхній но, коли мова йде про участь сільського насе-
власності, використовуються в економічній лення у відтворювальних процесах на відповід-
діяльності, сприяють зростанню продуктивності ній території. 
праці і завдяки цьому впливають на зростання Під селянами в широкому значенні ми ро-
доходів (заробітків) свого власника та націо- зуміємо не тільки прошарок населення, зайня-
нального доходу [5]. того у сфері сільськогосподарського виробниц-

Найважливішими елементами, які складають тва, а всіх громадян, які проживають в селі. 
людський капітал, на думку О. Бородіної, є три- Такий підхід обумовлений, з одного боку, ніве-
валість життя, стан здоров’я, освіченість, люванням під дією глобалізаційних процесів різ-
кваліфікація та інші соціальні характеристики. ниці в умовах життєдіяльності сільського насе-
Умови трансформації людських ресурсів у люд- лення, а з іншого – поширенням позааграрних 
ський капітал вона вважає такими: видів діяльності на селі. Свого часу співробітни-

• набуття прав власності на засоби виробництва; ками Інституту економіки НАН України на чолі 
• набуття прав власності на результати праці з Л. Шепотько для позначення такої тенденції бу-

та одержання доходів; ло використано термін "сільський сектор" [8], який 
• нові мотивації; з незрозумілих причин не знайшов свого подаль-
• здібність до ухвалення кваліфікованих рішень шого впровадження в наукових дослідженнях. 

щодо розпорядження ресурсами та дохода- Для більш повного використання наявних та 
ми на основі нових знань, навичок, кваліфіка- потенційних ресурсних можливостей селянства 
цій, інших особистих чинників; як людського капіталу необхідно змінити аграр-

• самостійне задоволення власних економіч- ну парадигму розвитку сільських територій. Як 
них, соціальних та духовних потреб [6]. галузеву за визначенням, на парадигму сільсь-

У цій площині слід також розглядати пропози- кого розвитку, основу якої складає поліфункціо-
цію О. Онищенка і В. Юрчишина підпорядкувати нальність сільськотериторіальних утворень. 
соціально-економічну розбудову сільських тери- Відповідно до аграрної парадигми, визна-
торій інтересам селян. Цей світоглядний прин- чальну роль у характеристиці сутності сільських 
цип вони визначили як селяноцентризм [7]. територій посідає її галузева складова, яка має 

Визначаючи певний прогрес у науковій виключно сільськогосподарську спрямованість. 
розробці згаданої проблеми, доцільно зазначи- Деякою мірою це можна пояснити тим, що ос-
ти, що на цьому шляху існують певні стереотипи новним природним ресурсом тут виступає зем-
та комплекси через сприйняття селян не як ля, а господарська діяльність відбувається у без-
суб’єкту, а як об’єкту суспільних перетворень на посередньому зв’язку з рослинним та тваринним 
селі. Їх подолання слід пов’язувати з формуван- світом. Але головною причиною спотвореного 
ням нових світоглядних засад розвитку сільсь- уявлення про сутність сільськотериторіальних 
ких територій, які знайдуть свій прояв в усвідом- утворень як моногалузевих є їх жорстка прив’язка 
ленні селянами власних економічних інтересів, до галузі, покликана забезпечити продовольчу 
розумінні шляхів та засобів їх самореалізації, безпеку держави. При цьому не береться до 
спроможності стати господарями власної долі. уваги, що не всі сільські території забезпечені 

З огляду на викладене, метою цієї статті є достатньою кількістю земельних ресурсів для 
визначення шляхів перетворення селянства виконання даної місії, а в сільському господарст-
в суб’єкт відтворювальних процесів у сільських ві працює лише 55,8 % зайнятого населення [9]. 
територіальних утвореннях. Основними завдан- Інша частина економічно активного сільського на-
нями дослідження є: селення зайнята у промисловості, сфері послуг, 

• обґрунтування необхідності зміни концепту- оздоровчо-рекреаційної діяльності тощо. 
альних засад функціонування сільських те- Таким чином, зміна концептуальних засад 
риторій; функціонування сільських територій передбачає, 
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з одного боку, коригування економічної політики дослідження, проведеного Центром соціальних 
на селі шляхом посилення його позааграрного і маркетингових досліджень «Соціс» 2000 року, 
розвитку, а з іншого – наповнення новим змістом 48 % респондентів не підтримували курс ре-
аграрної парадигми. Соціальна спрямованість форм [12]. За даними опитування, проведеного 
розвитку сільських територій визначається необ- 2005 року Українським інститутом соціальних 
хідністю створення на селі сприятливого життє- досліджень, майже дві третини селян позитивно 
вого середовища, як передумови ефективного оцінили норму Закону України «Про особисте 
господарювання, збереження селянства – носія селянське господарство», згідно з якою діяль-
української ідентичності та духовності. ність, пов’язана з веденням особистого се-

Позааграрний розвиток та соціальність, як лянського господарства (ОСГ), не належить до 
пріоритетні напрями розвитку сільських тери- підприємницької. У разі, якщо для реалізації 
торій, обумовлені тим, що населення виступає своєї продукції ОСГ необхідно буде реєструвати 
системоутворюючим елементом цієї складної як суб’єкти підприємницької діяльності, 41 % їх 
поліфункціональної системи. Інакше кажучи, на- володарів заявили, що шукатимуть канали ре-
селення, уособлюване сільською територіаль- алізації, де не вимагатимуть відповідних доку-
ною громадою, є визначальним соціальним осе- ментів, і 41 % – скоротять виробництво до пот-
редком сільських територіальних утворень. реб родини [13]. 
Визначальним у двох розуміннях. По-перше, ли- Проблеми у відродженні аграрної галузі мож-
ше населення (соціум) володіє здатністю вдих- на пояснити відсутністю її певного устрою. За 
нути життя в сільськотериторіальні утворення, радянських часів таким був колгоспно-рад-
вміло і ефективно використовувати наявний по- госпний лад, який уособлював існуючу систему 
тенціал, одержати від нього бажану (очікувану) суспільно-політичних і соціально-економічних 
віддачу, створити передумови для подальшого відносин, виступав «полігоном» для перевірки 
ефективного розвитку даної сільської території. наукових пошуків, різних аграрних експеримен-
По-друге, визначальне місце соціуму у сільських тів. Після реформування сільськогосподарських 
територіях обумовлюється тим, що їх функціо- підприємств на їхній базі було створено нові аг-
нування має поступально підпорядковуватись роформування: товариства з обмеженою від-
інтересам створення на кожній сільській тери- повідальністю, приватні підприємства, фер-
торії якомога кращих умов буття для тих, хто на мерські господарства, сільськогосподарські 
ній проживає. У прикладному аспекті це оз- кооперативи, акціонерні товариства, інші суб’єкти 
начає, що організуючи розвиток сільських тери- господарювання. Власниками 34 % усіх сільсь-
торій, їх громади одночасно формують на них когосподарських угідь стали 13,4 млн госпо-
якість свого життя. Отже, інтереси і потреби дарств населення. В ОСГ працює 58,7 % всього 
кожної сільської території мають розглядатися, населення, зайнятого у сільському господарст-
формуватися і задовольнятися передусім як ін- ві [14]. Внаслідок трансформації аграрного сек-
тереси і потреби даної територіальної громади, тору економіки перелічені нові агроформування 
формувати для неї загалом і кожної людини ок- розподілилися серед певних типів соціально-еко-
ремо найбільш прийнятний спосіб буття [10]. номічних укладів: селянсько-споживчого, селянсь-

Завдання перетворення селянина з об’єкту ко-товарного і під приємницько-товарного. Пе-
в суб’єкт відтворювальних процесів на селі до- реважаючим серед них є перший з перелічених, 
цільно розглянути у виробничо-господарсько- до якого належить більшість ОСГ. Селянсько-
му, духовному, соціальному та політико-управ- товарний уклад представлений фермерськими 
лінському вимірах. господарствами, іншими невеликими підпри-

До чинників, обмежуючих повну задіяність ємствами. Великі товарні сільськогосподарські 
людського капіталу у виробничій сфері, слід від- підприємства складають незначну частку від їх 
нести, з одного боку, недовіру селян до реформ, загальної чисельності. Середній розмір земле-
а з іншого – їх невпевненість у власних силах, користування найбільших з них – акціонерних 
невміння господарювати, що має під собою іс- товариств – у кілька разів менший, ніж радянсь-
торичне підґрунтя. За даними І. Гнибіденко, ли- ких колгоспів та радгоспів. Отже, переважна 
ше 2–3 % працездатного сільського населення частина селян зайнята виробництвом про-
можуть організувати власну справу, здатні до дукції для власних потреб. Володарі земель-
бізнесу і підприємництва у сільському госпо- них паїв здають їх в оренду, отримуючи за це 
дарстві [11]. За результатами соціологічного незначну плату. 
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Таким чином, головним суб’єктом господарю- У значної частини молоді сформувалася пси-
вання на селі виступає селянин передпенсійного хологічна установка на негативне ставлення до 
або пенсійного віку з низьким професійно-освіт- проживання в селі та до аграрної праці. В її фор-
нім рівнем, у минулому колгоспник або робітник муванні активну участь беруть батьки. За даними 
радгоспу, метою господарської діяльності якого К. Якуби, лише 13,2 % з них не проти того, щоб 
є виробництво продукції здебільшого для себе. діти успадкували їх професію [16]. Для того, щоб 
Мета бізнесового сектору сільської економіки змінити цю негативну тенденцію, безумовно, 
полягає в отриманні прибутку, тому проблеми потрібні заходи виховного і освітнього характе-
відродження сільських територій перебувають ру. Але головна причина цієї «хвороби» криється 
поки що поза межами інтересів підприємців. в умовах життєдіяльності селян. 

Вирішальну роль у зміні ставлення до праці Розвиток людського капіталу у соціальному 
на землі відіграє духовність людини. Саме втра- вимірі є багатоаспектним. Він вимірюється рів-
та потягу до землі є великою загрозою для селя- нем добробуту, демографічними показниками, 
нина. На превеликий жаль, останнім часом від- динамікою міграційних процесів, розвиненістю 
булася втрата інтересу селянина до праці на соціальної інфраструктури села, культурно-ос-
землі. Не стало на заваді цьому і паювання зем- вітнім рівнем сільського населення. За всіма пе-
лі. Свідченням цього є зростання міграції сільсь- реліченими позиціями сучасна ситуація в ук-
кого населення. Серед 246,7 тис. чоловік, вибу- раїнському селі виглядає загрозливою, а за 
лих із села протягом 2001–2004 років, 48 % деякими з них навіть катастрофічною. 
становили особи віком 15–28 років [15]. Інший Головною ознакою соціального занепаду 
аспект духовності селянина пов’язаний з його сільських територій є деградація, яка прояв-
культурно-освітнім рівнем, збереженням куль- ляється передусім в депопуляції населення. 
турно-історичної спадщини. Треба констатува- Сьогодні немає жодного регіону, де мав би 
ти, що і в цьому відношенні село зазнало вели- місце природний приріст населення. Зараз 
ких втрат, які вимірюються не тільки кількісними налічується 135 сільських районів демогра-
показниками. З соціальним занепадом, дегра- фічної і поселенської кризи [17], а в північно-
дацією села втрачається функція села щодо східній частині України сформувалася майже 
збереження культурного генофонду нації, зни- суцільна кризова зона. 
кає активний компонент духовної культури Рівень оплати праці в аграрному секторі економі-
у вигляді образотворчого, прикладного мистец- ки 2005 року дорівнював 305 грн, або 46 % середньо-
тва та фольклору, руйнується уклад селянсько- го в галузях економіки заробітку [18]. До того ж тут 
го способу життя, підриваються моральні осно- висока частка натуральної оплати праці. 
ви здорового способу життя. У сільський побут Значно погіршилися показники забезпечення 
проникають такі соціальні недуги, як нарко- сільського населення об’єктами соціальної інф-
манія, ВІЛ/ СНІД. раструктури (табл. 1). 

Таблиця 1* 

Динаміка введення в дію об’єктів соціальної інфраструктури в сільській місцевості 

Об’єкти, усього 
Роки 

1990 2004 2004 до 1990, % 

Житлові будинки, тис. м2 загальної площі 3423 1827 53,4 

Дошкільні заклади, тис. місць 19,7 0,1 0,5 

Середні навчальні заклади, тис. місць 60,8 6,9 11,3 

Лікарняні заклади, тис. ліжок 0,8 0,1 12,5 

Клуби і будинки культури, тис. місць 32,1 0,5 1,6 

*Розраховано за даними статистичних щорічників [19, 20]. 
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Ключовими завданнями на шляху покращен-
ня соціальних характеристик людського капіта-
лу, оздоровлення життєвого середовища сіль-
ських територій у цілому є вирішення проблеми 
продуктивної зайнятості селян. По-перше, це 
забезпечить підвищення їх життєвого рівня, зок-
рема і соціального забезпечення, по-друге, 
дасть можливість спрямувати кошти на утри-
мання об’єктів соціальної сфери, по-третє, пок-
ращить надання соціальних послуг, по-четвер-
те, сприятиме підвищенню культурного рівня, 
привабливості сільського способу життя. 

У політико-управлінському вимірі ціль транс-
формації людських ресурсів у людський капітал 
полягає у перетворенні селянина з об’єкта 
в суб’єкт управлінської діяльності. Але на заваді 
цього існують певні перешкоди. В організацій-
ному відношенні територіальні громади сіл не 
виступають як єдине ціле, оскільки позбавлені 
дієвих механізмів, які б інтегрували сфери ви-
робництва, обслуговування, дозвілля, політич-
ної діяльності. Сільському соціуму притаманні 
низька самоорганізація і нерозвиненість колектив-
них дій, що зумовлено способом життя, рисами 
менталітету та слабкістю самоврядування. До 
спільних дій селяни, за свідченням соціологів, вда-
ються при вирішенні питань благоустрою території 
та наданні допомоги сусідам у скрутній ситуації. 

Інша причина низької політичної активності се-
лян пояснюється слабкою фінансовою базою міс-
цевого самоврядування. Бюджетна забезпе-
ченість із розрахунку на одного сільського жителя 
складає від 50 грн на рік проти 700 грн на рік у міс-
тах. У країнах ЄС ця сума складає 2000 євро [21]. 

Існують певні проблеми у здійсненні тери-
торіальною громадою самоврядних функцій. Од-
на з них полягає в тому, що, незважаючи на те, що 
сільська громада одночасно уособлює об’єкт 
і суб’єкт управління, її члени поки що ідентифіку-
ють себе не з суб’єктом, а з об’єктом. До того ж, 
громада не є політично структурованою. Як свід-
чать соціологічні дослідження активну участь 
у суспільній діяльності приймає не більше 5 % на-
селення [22]. Не викликає довіри сільського насе-
лення і діяльність численних політичних партій. 

Перші кроки роблять і органи самоорганізації 
населення на селі. Тут труднощі пов’язані з не-
значною чисельністю населення, його низькою 
щільністю, просторовою розосереджуваністю, 
занедбаністю об’єктів соціально-культурної 
сфери, які мали б стати певними осередками 
самоорганізації населення. Не сприяють само-

організації населення його депопуляція та бід-
ність. Не впливає на підвищення соціально-полі-
тичної активності селян і Закон України «Про 
органи самоорганізації населення», який, по 
суті, обмежує конституційні права людини. Так, 
його стаття 14, що визначає власні повноважен-
ня зазначеного органу, зводить їх до сприяння 
тим чи іншим заходам, надання допомоги в їх 
здійсненні, інформування населення або пред-
ставлення разом з депутатами інтересів жителів 
села у відповідній місцевій раді, її органах та 
місцевих органах виконавчої влади [23]. Таким 
чином нівелюються засади самоврядування як 
такого. 

Підбиваючи підсумки, можна зробити наступ-
ні висновки. Людський капітал – це втілений 
у людині запас здібностей, знань, навичок та 
мотивацій, здатність до їх використання у різних 
сферах суспільної діяльності. 

Необхідність підвищення статусу селянина 
в українському суспільстві вимагає проведення 
адекватних реформ, спрямованих на подолання 
системної кризи села. Одночасно їх реорганіза-
ція виступає як умова для розвитку якісних ха-
рактеристик людського капіталу. 

У процесі реалізації державної політики пот-
рібно керуватися принципом підпорядкованості 
її інтересів інтересам особистості, суспільства 
в цілому. У взаємовідносинах між державними 
органами влади і селянином слід позбавитися 
патерналізму, будувати їх на партнерських заса-
дах. Більш активно слід формувати на селі інсти-
тути громадянського суспільства. 

Для покращення стану людського потенціалу 
сільських територій вважаємо за доцільне:
 � розробити комплексну програму підтримки 

розвитку людського капіталу сільських тери-
торій, в яких передбачити заходи щодо поліп-
шення умов праці та життєдіяльності всіх ка-
тегорій сільського населення;

 � прийняти Закон України "Про деградаційні 
сільські території", поширивши на останні 
принцип протекціонізму;

 � з метою заохочення молоді до роботи і про-
живання в селі відновити систему підготовки 
у навчальних закладах відповідних спе-
ціалістів за державним замовленням. 
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ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
 ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В РОБОТУ ОРГАНІВ ВЛАДИ 

Важливими є спроби визначення об’єктивних 
критеріїв оцінки роботи політиків та чиновників. 
З цього питання у світі ще йдуть суперечки, але 
вже є й деякі напрацювання. 

Певні критерії запропоновано в опублікованій 
у квітні 2006 року доповіді МВФ Global Monitoring 
Report "Виконання мети розвитку міленіума: 
покращення звітності, допомоги, торгівлі та уп-
равління", де наведено інтегровані у єдину сис-
тему оцінки якості роботи органів влади індекси 
і параметри, запропоновані багатьма відомими 
організаціями. Зокрема, індикатори Кауфмана-
Краая містять 6 показників: підзвітність, політич-
на стабільність і відсутність насилля, ефектив-
ність уряду, якість регуляторного середовища, 
верховенство закону і контроль над корупцією. 
Ці індикатори агрегують 352 показники, які зби-
раються із 37 джерел. Їх використання дозволяє 
не лише дати внутрішню оцінку роботи владних 
органів, а й порівняти національні показники із 
зарубіжними [2]. 

Свідченням зростання в Україні уваги до проб-
леми якості державного управління є схвалення 
урядом у лютому 2006 року Концепції розвитку 

М. ЛАХИЖА, системи надання послуг органами виконавчої 
кандидат історичних наук, доцент, влади та прийняття постанови Кабінету Міністрів 

заступник начальника Управління державної служби України від 11 травня 2006 р. № 614 "Про запро-
Головного управління державної служби України вадження системи управління якістю в органах 

в Полтавській області виконавчої влади". Значну попередню роботу 
здійснило Головне управління державної служ-
би України, де вперше серед вищих органів ви-
конавчої влади України запроваджено систему 
управління якістю. 

Питання запровадження системи управління 
Сьогодні в Україні все більше стверджується якістю в органах виконавчої влади розглянуто на 

переконання у важливості реформування дер- семінарі-тренінгу в Секретаріаті Кабінету 
жавного управління з метою підвищення його Міністрів України 10 травня 2006 року [3] та на 
якості та ефективності. На думку В. Бакуменка форумі "Дні якості в Києві – 2005" [4]. Викладено 
та С. Кравченка, "проблема якості виявляється і концептуальний підхід до проблеми запрова-
у ступені відповідності державно-управлінської дження інституту надання державних послуг та 
діяльності певним вимогам, нормам та стандар- визначення їх якості [5]. 
там, проблема економічності – у мінімізації вит- Слід зазначити, що питання ефективності ро-
рат на цю діяльність, а проблема ефективності – боти органів влади завжди було предметом уваги 
у підвищенні якості державного управління при українських науковців. Але управління якістю в ор-
одночасному зменшенні витрат на нього" [1, ганах державного управління на основі міжнарод-
с.13–15]. ного стандарту ISO 9001:2000 стало предметом 

40 ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №3/2006 

maket_11_09_2006.indd 40 maket_11_09_2006.indd 40 11.09.2006 15:20:45 11.09.2006 15:20:45 



ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

дослідження лише в останні роки. Зокрема пот- а порівняно із 2000 роком – 64 %. Першу трійку 
рібно відзначити статтю професора Одеського держав за цим показником складають Китай, 
регіонального інституту державного управління Італія та Велика Британія [9]. На форумі в Давосі 
Національної академії державного управління 25–29 січня 2006 року у доповіді Генерального 
при Президентові України Т. Пахомової, яка вже секретаря ІSО Алана Брідена стверджувалося, 
у публікації 2003 року спробувала проаналізува- що міжнародні стандарти – "це засіб позитивної 
ти світовий та вітчизняний досвід впровадження глобалізації та обміну інноваціями". Наголоше-
системи управління якістю в роботу органів вла- но, що інновації в процесах допомогли зробити 
ди [6]. Це питання порушувалося нею і 2004 ро- 2005 рік ще одним рекордним роком. Було випу-
ку в доповіді на науково-практичній конференції щено 1240 публікацій, а кількість членів ISO 
за міжнародною участю [7]. зросла до 156 країн [10]. 

Метою статті є висвітлення зарубіжних під- Найбільший досвід керування якістю є у США, 
ходів до впровадження стандартів управління особливо у сфері виробництва. Уже наприкінці 40-х 
якістю в роботу органів влади. років минулого століття багато економістів США 

Певні спроби систематизації інтернетматеріа- вважали низьку якість продукції головним гальмом 
лів на тему "Управління якістю" зроблено Т. Гаври- зростання продуктивності праці і конкурентоспро-
ловою в огляді російських ресурсів Інтернет [8]. можності продукції. Але лише в 70-х роках розгор-

Корисні матеріали з даної проблеми можна нулася національна програма під гаслом "Якість – 
знайти на сайтах Міжнародної організації по насамперед!" Проводилися місячники якості, 
стандартизації (http://www.iso.org), Software конгрес США заснував національні премії за видатні 
Engineering Institute (http://www.sei.cmu.edu/), досягнення у сфері підвищення якості тощо. На пер-
Американського товариства якості (ASQ) (http:// ше місце стали виходити питання мотивації праці 
www.asq.org/), Інституту управління проектами робітників та службовців, від яких насамперед зале-
(PMI) (http://www.pmi.org/) , Software Technology жала якість праці. Додатковим фактором підвищен-
Support Centre (http://www.stsc.hill.af.mil/), Елект- ня якості продукції стала реалізація гасла "Спожи-
ронній мережі Демінга (deming.ces.clemson. вач завжди правий!". Перегляд якості діяльності 
edu), сайті Кайзенінституту (www.gembakaizen. державних органів почався у США 1993 року. Від-
com) та деяких інших порталів, зокрема: http:// повідальність покладалася на Міжвідомчу комісію із 
quality.eup.ru, http://www.finexpert.ru, http://www. 250 високопосадовців федерального і місцевого 
management.com.ua/qm/, http://www.klubok.net. рівня та незалежних консультантів. Одним із пер-
Проте більшість розміщених на них матеріалів ших органів влади стандарти якості в США ввів 
мають теоретичний характер та присвячені за- Центр податкового управління міністерства фінан-
гальним проблемам системи якості. сів. Ним було розроблено рекомендації для покра-

Іноземний досвід впровадження стандартів щення процесу листування із платниками податків, 
системи якості можна знайти на сайтах владних організована служба індивідуальних консультацій 
інститутів різних держав. Нами зокрема дослід- тощо. Це дозволило помітно збільшити надходжен-
жувалися сайти органів влади Болгарії, Казахста- ня платежів. 
ну, Киргизстану, Польщі, Російської Федерації, Сло- У європейських країнах до середини 70-х років 
ваччини та Федеративної Республіки Німеччини. управління якістю зводилося до контролю якості 

На наш погляд, найбільше заслуговує на увагу продукції. У 80-х спостерігається рух до вдоско-
болгарський та польський досвіди. Останній вже налення самого забезпечення якості. У 90-х було 
використовується у Комсомольську, Бердянсь- вироблено єдині підходи до технологічних рег-
ку, Луцьку, Волинській облдержадміністрації. Він ламентів, гармонізовано національні стандарти 
активно поширювався через грантові програми. системи якості, створені на основі стандартів 

Підходи до впровадження системи якості на під- ІSО серії 9000, введено в дію їхні європейські 
приємствах та в органах влади мають багато спіль- аналоги. Утворено Європейську координаційну 
ного. Це підтверджує 14-й звіт ISO, який містить раду з випробувань та сертифікації та Європей-
дані про глибоке проникнення стандартів ISO 9001 ський комітет з оцінки і сертифікації систем 
та 14001 у світову економіку. Загальна кількість ви- якості. Щоб вистояти в конкурентній боротьбі 
даних у світі сертифікатів систем менеджменту найбільші фірми Європи поєднують зусилля для 
якості вимогам стандарту ISO 9001:2000 наприкін- вибору прогресивних форм і методів управління 
ці 2004 року досягла 670 399. Приріст сертифіко- якістю продукції. З цією метою створено Євро-
ваних систем склав порівняно із 2003 роком 35 %, пейський фонд управління якістю. 
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Основними принципами європейської систе- Така зміна якості процесів здійснюється на ос-
ми стандартизації є незалежність та співпраця нові програми підвищення якості та супровод-
з органами влади. На відміну від американської, жується їх безперервним удосконалюванням. 
європейська система стандартизації впорядко- Тому в багатьох державах ця програма вже ста-
вана і організована. Усі три європейські органі- ла одним із ключових моментів у роботі з підви-
зації зі стандартизації є приватними. Відповідно щення якості продукції та послуг, включаючи 
до Нового підходу до стандартизації і технічної й послуги органів влади. 
регламентації 1985 року діяльність держави Вважається, що якість виробничих процесів 
у сфері стандартизації полягає у контролі за ви- визначається п'ятьма основними компонента-
конанням деяких основних вимог. Згідно з Ме- ми: людьми, устаткуванням, матеріалами, мето-
морандумом про взаєморозуміння 1984 року дами, навколишнім середовищем. Варто звер-
Єврокомісія зобов’язалася не розробляти влас- нути увагу насамперед на людський фактор, 
ні технічні вимоги. Водночас забезпечується пе- який дуже важливо усвідомити при запрова-
реважне положення європейської стандартиза- дженні міжнародних стандартів у роботу органів 
ції порівняно з національною [11] . влади. Для того, щоб люди могли і хотіли забез-

Отже, принципи загального управління якістю печити високу якість виробничих процесів, вони 
виникли на основі результатів роботи у сфері мусять мати необхідну інформацію про те, що 
підвищення якості продукції в Америці, Європі і як робити, бути зацікавлені у високій якості 
та Японії. В Європі основні зусилля були зосе- своєї праці (тобто має бути мотивація їхньої пра-
реджені на уніфікації вимог, введенні єдиної ці), мати відповідну кваліфікацію й трудові на-
системи стандартів, зокрема і при забезпеченні вички, безперервно навчатися новим прийомам 
якості продукції. У США значні зусилля спрямо- праці й усі разом утворювати команду, зацікав-
вувалися на вдосконалення статистичних ме- лену у високій якості продукції. 
тодів і їх використання в промисловості при оцін- Другий компонент, що гарантує високу якість 
ці якості різних технологічних процесів. У цей же виробничих процесів, стосується використання 
час відомі спроби застосовувати японські мето- відповідного устаткування, пристосувань та інст-
ди підвищення якості продукції (індивідуальне рументів. Впровадження нових стандартів управ-
навчання та гуртки якості). Використовувалися ління якістю обов’язково має супроводжуватися 
адміністративні методи управління якістю, біль- переходом до нових технологій, запровадженням 
ше уваги надавалося процесу усвідомлення електронного уряду, комп’ютеризації, забезпе-
кожним членом колективу його особистої від- ченням нормальних умов роботи тощо [12]. Ви-
повідальності за якість продукції, відпрацьову- сока якість виробничих процесів не може бути 
валися схеми "кожний на своєму місці відпові- досягнута без застосування високоякісних ма-
дає за якість своєї праці". теріалів. У сфері управління, на наш погляд, мо-

Міжнародна організація стандартизації (ІSО) ва має йти насамперед про правове поле діяль-
узагальнила накопичений позитивний досвід ро- ності службовців, вироблення конкретних 
боти у сфері підвищення якості продукції і роз- і зрозумілих правил поведінки усіх учасників 
робила на його підставі стандарти серії 9000 процесу. 
і 10000, що лягли в основу принципів Загального Важливим компонентом забезпечення якості 
управління якістю (TQM) – концепції, яка перед- виробничих процесів є використання методів 
бачає всебічне цілеспрямоване і добре скоорди- управління з акцентом на оптимізацію стилю ро-
новане застосування систем і методів управлін- боти керівництва та впровадження сучасних ви-
ня якістю в усіх сферах діяльності – від досліджень робничих рішень. 
і розробок до обслуговування за участю керів- І останній, але не менш важливий компонент, 
ництва та службовців усіх рівнів – і за раціональ- пов'язаний зі створенням необхідного мораль-
ного використання технічних можливостей. ного клімату, що сприяє плідній роботі як кожно-

Необхідно відзначити одну особливість, яка го працівника, так і колективу в цілому. 
стосується як виробничих галузей, так і сфери Іноземний досвід свідчить також про необхід-
державного управління. Із зростанням добробу- ність вироблення ясних критеріїв оцінки роботи 
ту змінюється спектр потреб, а отже, і спектр органів влади та запровадження не лише сус-
відчуттів. А це у свою чергу змінює вимоги до пільного, а й внутрішнього контролю якості [5]. 
якості виробничих та управлінських процесів, Варто наголосити, що у сукупності європей-
що має призвести до зміни якісних показників. ських правових норм не існує жодних положень 

42 ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ №3/2006 

maket_11_09_2006.indd 42 maket_11_09_2006.indd 42 11.09.2006 15:20:46 11.09.2006 15:20:46 



ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

щодо загальних принципів організації системи споживачів, економність, ефективність та ре-
публічної адміністрації. Це питання з урахуван- зультативність. 
ням принципу субсидіарності кожна країна Єв- У Великій Британії з 1991 року запроваджено 
ропейського Союзу вирішує самостійно. Такий Хартію громадянина, яка керується такими 
підхід характерний і для держав, що готуються шістьма принципами, як: наявність стандартів 
до вступу в ЄС. (встановлення, оприлюднення та дотримання); 

Проте в процесі співпраці вироблено певні інформація та відкритість; консультування спо-
спільні принципи публічної адміністрації. Зокре- живачів; повага та готовність допомогти; вип-
ма, в книзі "Механізми координації європейсь- равлення стану справ (уважне ставлення до 
кої політики: практика країн-членів та країн-кан- скарг та, за можливості, максимальне врахуван-
дидатів" [13] виділено такі засади: надійність та ня побажань споживачів); ефективне вико-
можливість прогнозування; відкритість та про- ристання коштів. Реалізація Хартії передбачає 
зорість; відповідальність; ефективність та ре- постійне оновлення та підвищення стандартів 
зультативність. У книзі "Оцінка якості адміністра- публічних послуг. Наприклад, 1997 року було 
тивних послуг" [14] зазначено принципи, які впроваджено стандарти роботи уряду. Оцінку 
впливають на якість адміністративних послуг, дотримання Хартії проводять насамперед спо-
серед яких: верховенство права як пріоритет живачі, а щоб стимулювати публічні служби 
прав та свобод людини і громадянина; закон- підвищувати якість своїх послуг впроваджено 
ність у діяльності публічної адміністрації від- нагородження "Відзнакою Хартії" установ, які 
повідно до повноважень та законодавства; від- надають найкращі послуги [15]. 
критість як доступність громадян до інформації Слід звернути увагу і на досвід держав, які 
про діяльність, рішення та можливості адмініст- нещодавно стали членами Європейського Сою-
рації; процедурна справедливість як гаранту- зу, узагальнений у монографії Д. Боссарда та 
вання зваженого та неупередженого застосу- К. Деммке [16]. 
вання права, поваги до людини, захисту її честі Передумовою якісного управління у Польщі 
та гідності; пропорційність як вимога щодо об- стала адміністративно-територіальна реформа. 
меження адміністративних дій метою, якої необ- Спільним між польською та українською адмі-
хідно досягти, а також обов’язку публічної ад- ністративно-територіальними реформами є спря-
міністрації зважати на наслідки своїх рішень, дій мованість на децентралізацію влади, перене-
та бездіяльності; підконтрольність як обов’язковий сення основної частини відповідальності за 
внутрішній та зовнішній, у тому числі судовий конт- підвищення рівня життя населення на місцеве 
роль за діяльністю публічної адміністрації; відпові- самоврядування. Польська адміністративна сис-
дальність як обов’язок кожного адміністративного тема ще з радянських часів базувалася на домі-
органу відповідати за свої дії, бездіяльність та рі- нуванні відомчої структури над територіальною, 
шення перед особою та суспільством. значній централізації влади і концентрації адмініст-

Слід зауважити, що світова практика за осно- ративних повноважень на центральному рівні. Така 
ву оцінки бере думку споживача. Протягом 90-х структура характеризувалася хаотичністю та неуз-
років минулого століття багато розвинутих країн годженістю поділу завдань і компетенцій, відсутніс-
світу запровадили систему оцінки якості роботи тю можливостей впливу громадян на політику влас-
адміністративних органів, що ґрунтується на очі- тей і відсутністю громадського контролю, високим 
куваннях та уподобаннях споживачів. рівнем централізації бюджетної системи, утриму-

Передумовою здійснення такої оцінки є про- ванням за рахунок бюджету усієї розгалуженої струк-
ведення широких соціологічних досліджень (опи- тури громадського сектору та розгалуженою струк-
тувань, анкетувань, інтерактивних голосувань турою урядової адміністрації. Усі ці проблеми 
тощо) серед потенційних споживачів послуг. характерні і для нашої держави. 

Критерії оцінки якості різні. Так, у Канаді виді- Запровадження системи управління якістю 
ляють своєчасність, справедливість, професій- в роботу органів влади розпочалося з органів міс-
ність, компетентність службовців, люб’язність, цевого самоврядування без жодного централізо-
комфорт для споживача, справедливість і ре- ваного рішення. На центральному рівні влади за-
зультат. У Фінляндії більше враховуються пуб- провадження системи управління якістю на основі 
лічні інтереси. Тут виділяють такі критерії, як міжнародного стандарту ISO 9001:2000 почалося 
менеджмент та персонал, процедури та струк- з Міністерства справедливості. Рішення про це 
тура органу, якість послуг та задоволеність було прийнято у серпні 2002 року. Пілотними 
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було визначено два департаменти, які тісно спів- контакту", які допомагають громадянам зорієн-
працювали з клієнтами. Консультантом виступи- туватися. 
ло Бюро проекту Umbella. Можна виділити вісім Польський досвід управління якістю націлює на 
етапів реалізації проекту, які повністю співпада- управління ресурсами, процесами, персоналом. 
ють із українською практикою: навчання керів- Бердянський та Комсомольський експерименти 
ництва; самооцінка; навчання працівників, від- підтверджують необхідність саме такого комплек-
повідальних за організацію і документування сного підходу. Виділяються такі принципи, як пер-
системи; навчання для всіх працівників; вио- шочерговість уваги до клієнта, формування ко-
кремлення, визначення й описання процесів; манди менеджерів, колегіальність, прозорість 
внутрішній аудит для визначення проблемних і гласність усіх процесів, постійне покращення 
питань; попередній аудит зовнішнім аудитором якості послуг, прийняття рішень на базі якісної 
та сертифікаційний аудит, за результатом якого інформації [19]. 
видається сертифікат [17]. У вересні 2003 року Підбиваючи підсумки, можна зазначити, що 
Міністерство справедливості стало першим цент- у сучасній системі управління якістю в певній ін-
ральним органом влади Польщі, який отримав ституції поляки виділяють чотири ключові сфе-
міжнародний сертифікат якості ISO 9001:2000. ри: обслуговування клієнтів, кваліфікація та ком-

Прикладом впровадження стандарту на регіо- петентність кадрів, управління інформацією, 
нальному рівні може бути робота у Сілезькому організаційна система. 
воєводстві, уряд маршалка якого отримав сер- Піднесення якості обслуговування клієнта 
тифікат якості 20 грудня 2005 року. У процесі розглядається як головний фактор для сприй-
підготовки було описано 85 найважливіших про- няття публічних інституцій суспільством. Саме 
цесів роботи уряду. Наголошено, що система тому багато публічних інституцій Польщі впро-
буде піддаватися постійному вдосконаленню за ваджує "пункти першого контакту" з клієнтами 
таких пріоритетів: системність, дотримання тер- або розширює можливості контакту електрон-
мінів, бюджетна дисципліна, доцільність вико- ним шляхом. 
ристання коштів. Суттєвим критерієм оцінки Нова концепція Приязної адміністрації в Поль-
праці стало анкетування населення [18]. щі має назву Етичного управління. Вона не від-

У містах Люблін та Бихов помітний комплекс- кидає досягнень моделі управління адміністра-
ний підхід до впровадження стандартів управ- цією, яка функціонувала до цього часу, а навпаки, 
ління якістю. Зокрема, можна відзначити засто- підкреслює важливість використання багатьох 
сування новацій фінансового менеджменту методів менеджерського управління адміністра-
шляхом формування бюджету завдань. Від- ціями. Філософія Етичного управління експонує 
повідно до інвестиційного плану з використан- насамперед потребу відбудови суспільних 
ням моделювання на основі комп’ютерних прог- зв'язків, взаємну довіру управлінців та тих, ким 
рам створюється стратегія розвитку гміни, як управляють. На зміну переважаючого зовніш-
базової адміністративно-територіальної одини- нього контролю ефективнішим став внутрішній. 
ці. Це дозволяє оптимізувати витрати і прибут- Відповідно, прагнучи досягнути найвищої якості, 
ки, оподаткування, розподіл інвестицій за рока- поляки виділяють чотири вузлові засади діяль-
ми, прогнозувати динаміку та результативність ності чиновників: професіоналізм, ретельність, 
процесів. Впроваджено інноваційну систему уп- незаангажованість та політична нейтральність. 
равління персоналом в гміні з використанням Значна увага приділяється питанням удоско-
нових підходів до тарифікації праці, розробкою налення якості роботи органів влади у Болгарії. 
системи оцінки, критеріїв, показників якості ро- Це помітно з аналізу щорічних звітів міністерст-
боти службовців, детальним визначенням їх ва державної адміністрації. Так, 2004 року 
функціональних обов’язків та контролем від- у першому розділі звіту розглядалися питання 
повідності роботи працівника його обов’язкам. організації та ефективності діяльності держад-
Важливим елементом є застосування системи міністрацій, у другому – адміністративного об-
комп’ютерного обслуговування громадян через слуговування, в інших розділах – доступу до сус-
Інтернет та створення Інтранету – єдиної внут- пільної інформації, антикорупційні заходи, 
рішньої інформаційної системи в гміні. Створе- інформаційні технології, електронний уряд, про-
но інформаційні карти послуг та анкет для за- екти на зміцнення модернізації адміністрацій. 
мовників послуг, а також пункти обслуговування Цікавим є й розділ "Передовий досвід". Його по-
відвідувачів, де працюють менеджери "першого ширенню сприяють конкурси: "За доступне 
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і якісне адмінобслуговування", "За ефективне можливостей для корупції, а отже, й звинува-
управління людськими ресурсами", "Інтернет пос- чень у корупції. Відповідно виділено структуру 
луги – громадянам і бізнесу", "Найкраща PR-прак- адмінпослуг [21]. 
тика в держадміністраціях". Отже, зусилля спря- У бюджеті болгарського міністерства держав-
мовуються на створення нової адміністративної ної адміністрації та адміністративної реформи 
культури шляхом поширення кращого досвіду та на 2006 рік закладено 11,5 млн левів на проекти, 
реалізації ефективного публічного-приватного пов’язані із введенням електронного уряду. Виз-
співробітництва. Рада модернізації держадмініст- начені Єврокомісією 20 адміністративних послуг 
рації високо оцінила цей напрям роботи і доручи- реалізуються в Болгарії електронним шляхом 
ла Інституту публічної адміністрації та євроінтег- для бізнесу на 80,6 %, для громадян – на 47 %. 
рації проведення щорічних конкурсів [20]. Інтерес бізнес-структур і громадян до цих пос-

Першою у Східній Європі, яка впровадила між- луг різко зростає: 2004 року ними користувало-
народний стандарт управління якістю у свою ся 8 % бізнес-структур, 2005 – вже 25 %. Най-
діяльність, є обладміністрація Керджалі. ЇЇ політи- більше їх приваблюють легкий та цілодобовий 
ка якості пов’язана із задоволенням інтересів доступ до інформації та зменшення можливості 
клієнтів і включає постійне покращення виконан- для корупції. Пілотний проект електронного пор-
ня їх сподівань. Відповідно до вимог основних талу адміністративних послуг здійснюється в об-
клієнтів (мешканців області, органів місцевої вла- ласті Стара Загора, розташованої в центральній 
ди та місцевого самоврядування, фізичних та частині Болгарії і має населення 390 тис., поді-
юридичних осіб, територіальних органів цент- леного на 11 общин. Проект реалізується спіль-
ральної адміністрації на терені області) підготов- но обладміністрацією, общиною Старої Загори 
лено Карту, в якій розписано послуги адміністра- та міським самоврядуванням за сприяння уряду 
ції для кожної з груп клієнтів. Визначено також та фірми ЦАПК Прогрес. Перші послуги дають 
процедуру планування, зворотні зв’язки з клієн- можливість фірмам і громадянам отримувати 
тами та процедуру взаємовідносин із ними. дублікати посвідчень про народження, про доз-

У вступі задекларовано пріоритетність досяг- віл на будівництво, завірення копій актів на дер-
нення задоволеності населення цими послуга- жавну власність, а також подавати скарги та 
ми. Відповідно до урядової програми "Людина пропозиції [22]. 
є багатством Болгарії" виділено такі пріоритети: Цілеспрямована робота з покращення діяль-
створення ефективної адміністрації, здатної ності органів влади у співробітництві з Євроко-
практично реалізувати законодавство Болгарії місією проводиться у Казахстані, де з 1998 року 
та Європейського Союзу; введення принципу розпочалася реформа державної служби. На 
"Громадянин може все, що не заборонено зако- думку заступника голови Агентства Республіки 
ном, а чиновник лише те, що закон передбачає"; Казахстан у справах державної служби Г. Абд-
створення системи виміру та процедур запобі- рахімова, потрібно переглянути питання прес-
гання корупції; відкритість та доступність у ро- тижності державної служби і забезпечення її 
боті адміністрації. конкурентоспроможності з приватним секто-

Передбачено дотримання принципів єдиних ром. Для цього потрібен новий функціональний 
вимог та звітності на основі: уніфікації понять і кон- аналіз роботи органів влади, визначення функ-
цепції адміністративних послуг; інтегрування ін- цій та оплати праці чиновників, удосконалення 
формації, процесів і послуг; поширення їх на біз- системи підвищення кваліфікації, покращення 
нес-середовище; створення електронного уряду. контролю за якістю наданих послуг [23]. 

Користь для клієнтів вбачається у таких фак- До 2007 року заплановано розробити стандарти 
торах: покращенні доступу до послуг, високій якості надання державних послуг та опублікувати 
якості послуг, прозорості та врахуванні потреб їх у пресі для широкого обговорення. Відповідаль-
клієнтів; впливі суспільства на вироблення рі- ним за цю роботу призначено Агентство Республі-
шень та прийомів роботи адміністрації, а ко- ки Казахстан у справах державної служби. Проте 
ристь для адміністрації – у зростанні ефектив- досі населення незадоволене рівнем надання пос-
ності дій при зменшенні витрат, що дозволить луг. Так, є нарікання на те, що веб-сайти установ 
реалізувати інші завдання; збільшенні прозо- створено, але оновлюються лише одиниці з них. 
рості послуг, що призведе до зростання іміджу Зразковими називають сайти акіма Західно-Казах-
адміністрації; покращенні механізму комунікацій станської області, а також міністерств освіти 
та зворотного зв’язку з клієнтами; зменшенні і науки та сільського господарства [24]. 
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У Росії вироблено типовий проект по запрова-
дженню міжнародного стандарту ISO 9001:2000 
в діяльність органів місцевого самоврядування. 
Проект реалізується в кількох регіонах у межах 
Концепції адміністративної реформи Російської 
Федерації на 2006–2008 роки. Активно поши-
рюється досвід впровадження стандарту управлін-
ня якістю м. Дзержинського Московської області, 
який діє з січня 2006 року. Ця система стала ре-
зультатом проекту, який виконувався протягом 
2005 року Російським агентством підтримки мало-
го і середнього бізнесу, а фінансувався з обласно-
го бюджету. У процесі його реалізації були розроб-
лені обов’язкові елементи системи менеджменту 
якості, які вимагаються міжнародним стандартом 
ISO 9001:2000: політика у сфері якості, карта про-
цесів адміністрації, каталог послуг адміністрації 
для населення та підприємств освіти, процедури 
послуг. Значне місце в проекті відводилося підви-
щенню кваліфікації працівників адміністрації, для 
яких було проведено тренінги та семінари з вив-
чення вимог стандарту, навчання аудиторів, а та-
кож виїзні семінари із стратегічного планування, 
розробці процедур виконання послуг тощо. Вико-
наний проект дозволив Російському агентству 
розробити типовий проект по застосуванню норм 
міжнародного стандарту ISO 9001:2000 в діяль-
ність органів місцевого самоврядування [25]. Свій 
досвід роботи мають і регіони Росії. 

Висновки. Досвід впровадження стандартів 
управління якістю в роботу органів влади різних 
країн свідчить про необхідність ретельного ви-
писування робочих процедур, контролю за їх ви-
конанням. Важливим є обов’язкове постійне 
удосконалення, пов’язане з наявністю чіткої 
правової бази, відповідного фінансування та ма-
теріального і технічного забезпечення. Голов-
ним фактором є підбір кваліфікованих кадрів, 
постійна турбота про підвищення їх кваліфікації, 
створення належних умов для реалізації потен-
ційних можливостей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
З ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ ДЛЯ ПОТРЕБ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

З ог ля ду на це особ ли вої актуальності для дер-
жавних службовців та поса до вих осіб місце во го 
самоврядування набувають вміння професійно 
аналізувати політичну ситуацію, за умови домі-
нування якої приймається те чи інше управ-
лінське рішення, та відповідно прогнозувати 
суспільно-політичні наслідки. 

Зрозуміло, що для отриман ня та кої здатності 
уп равлінці ма ють отримати спеціальну фахову 
підготовку, зокрема у сфері політич ної аналіти ки. 

Метою цієї робо ти є виз на чен ня особ ли во с -
тей та пріори тет них на прямів роз вит ку підго тов-
ки фахівців з політич ної аналіти ки для по треб 
дер жав но го уп равління. Ос но вою досліджен ня 
є вив чен ня ана логічно го іно зем но го досвіду та 
аналіз су час ної вітчиз ня ної прак ти ки і на вчаль-
 ної літе ра ту ри з політич ної аналіти ки. Зо к ре ма 
досліджу вав ся досвід про фесійної підго тов ки 
фахівців з політич ної аналіти ки для по треб дер -
жав но го уп равління в США, країнах Західної 
Євро пи та Російській Фе де рації. Та кож бу ло про-
 аналізо ва но на вчаль ну літе ра ту ру та відповідні 
на в чальні про гра ми з ме тою їх за сто су ван ня 
в про фесійній підго товці політич них аналітиків 

Ю. КАЛЬНИШ, у га лузі дер жав но го уп равління. 

кандидат наук з державного управління, Відо мо, що після дру гої світо вої війни "паль-

старший науковий співробітник, заступник директора ма пер шості" в те орії і прак тиці політич ної на у-

Інституту проблем державного управління ки без сумнівно на ле жа ла Спо лу че ним Шта там 

та місцевого самоврядування Національної академії Аме ри ки. 

державного управління при Президентові України Зо к ре ма, важ ли вим ета пом ста нов лен ня при к-
лад ної політич ної аналіти ки в США став про цес 
її впро ва д жен ня в на вчальні про гра ми аме ри-
канських універ си тетів. 1969 ро ку А. Вілдавські 
в Берклі про чи тав свій пер ший курс "Policy analy-
sis" – по суті, пер ший у світі си с те ма ти зо ва ний 
курс політич ної аналіти ки. Та ким чи ном, у 60–70yті 
ро ки ми ну ло го століття в США по чи нається підго-
тов ка магістрів і док торів із цієї спеціаль ності. 

На сам пе ред зро с тан ня суспільно го по пи ту на 
про фесійну освіту в га лузі політич ної аналіти ки 

У су часній Ук раїні про це си політич но го ре- в США, на на шу дум ку, пов'яза но з на бран ням         
фор му ван ня та де мо кра ти зації дер жав но го уп- у самій си с темі дер жав ної вла ди си ли про це су пе-
равління в умо вах роз будо ви гро ма дянсь ко го ре тво рен ня політич ної аналіти ки в особ ли ву про-
суспільства над зви чай но підви щу ють міру полі- фесійну сфе ру діяль ності дер жав них служ бов-
тичної відповідаль ності уп равлінців за прий няті ців. У дер жав них ор ганах фе де раль но го, регіо-
ни ми рішен ня. нально го та муніци паль но го рівнів фор му ють ся 
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аналітичні підрозділи, а в їх штат них роз пи сах ж ка фе д ра пропо нує для дер жав них служ бовців 
з'яв ляється ти по ва по са да – "аналітик" (analyst). те ма тич ний семінар "При клад ний аналіз прий нят-

В Європі про цес про фесіоналізації політич ної тя рішень в політо логії" (Angewandte Entschei-
аналіти ки відбу вав ся повільніше, ніж у США. dungsanalysen in der Politikwissenschaft). 
Нерівномірни ми бу ли й тем пи її роз вит ку в ок - У RuhryUniversitaet Bochum ка фе д ра порівняль-
ре мих країнах. На дум ку німець ко го політо ло га ної політо логії та політич но го аналізу про по нує 
Х. Волл ма на, ці про це си за ле жа ли від чо ти рь ох спеціалізо ва ний для дер жав них служ бовців курс 
фак торів [1]: порівняль но го аналізу діяль ності уря ду та впли ву 

■ рівня по пи ту на аналітич ну про дукцію з бо ку на неї політич но го довкілля "Vergleichende Regiey 
уря ду; rungssteuerung und Politikfeldanalyse" [3]. 

■ ор ганізаційних мо де лей, уп равлінських тра- Важ ли ве місце в про цесі про фесійно го на в-
дицій та рег ла ментів в ор га нах дер жав но го уп- чан ня політич них аналітиків для дер жав ної служ-
равління; би на ле жить прак тичній підго товці. Так, при

 ■ по глядів та міркувань політич ної еліти;  FriedrichySchilleryUniversitaet Jena є шко ла полі-
■ готов ності наукових спільнот вклю чи ти ся тич них на ук (Institut fur Politikwissenschaften), 

в аналітич ну ро бо ту. в якій знач на ува га приділяється са ме політи коy 
У ціло му ста нов лен ня при клад ної політич ної аналітич ним тренінгам у формі "Case study" [4]. 

аналіти ки як ака демічної дис ципліни відбу - У су часній Росії спо с терігається пев ний про г-
вається в західноєвро пейсь ких країнах у 80yті рес у ста нов ленні при клад ної політич ної ана-
ро ки. Са ме в цей час, приміром у Ве ликій Бри- літи ки, зо к ре ма в держустановах з'яв ля ють ся 
танії, з'яв ля ють ся універ си тетські кур си з полі- аналітичні підрозділи, виникає ба га то не дер жав-
тичної аналіти ки. У де я ких універ си те тах (Лон дон, них аналітич них центрів, видають ся профільні 
Бірмінгем, Брістоль) ство рю ють ся спеціальні аналітичні публікації то що. Про те на дум ку са мих 
про гра ми. Зо к ре ма, унікаль ний досвід інте г рації же російських аналітиків,"методологічний ха ра к-
ака демічної політо логії й при клад но го політич- тер і якість при клад них аналітич них робіт ча с-
ного аналізу на ко пи че но в Лон донсь ко му сто- то залишаються ниж че вся кої кри ти ки" [5, с. 6]. 
лично му універ си теті [2]. Знач ною подією у про цесі про фесіоналізації 

У Німеч чині ми зна хо ди мо до сить знач ну кіль- су час ної російської політич ної аналіти ки ста ла 
кість універ си тетів, де мож на вив ча ти політо логію по ява на вчаль но го кур су "При клад на політо ло-
(Politikwissenschaften). І май же в кож но му з них гія" в ме жах Дер жав но го освітньо го стан дар ту 
є кур си з політич ної аналіти ки, які ма ють певні 1993 ро ку. Зго дом у 2000 році за твер д жується 
відмінності що до ме тодів ви кла дан ня, трива- но ва освітньоyпро фесійна дис ципліна (ОПД.Ф.10.) 
лості та змісту. "Політич ний аналіз і про гно зу ван ня", яку студен-

Частіше всьо го спо с теріга ють ся такі тен денції:  тиyполіто ло ги вже обов'яз ко во вив ча ють при б-
на по чат ко вих кур сах (Grundstudium) за зви чай лиз но на со ро ка відділен нях і фа куль те тах політо-
про по нується тільки "Вступ до політич но го аналі- логії в усій країні [6]. Зо к рема цей курс чи тається 
зу" (Einfuehrung in die PolicyyAnalyse) в ме жах за - в Російській ака демії дер жав ної служ би при Пре-
галь но го кур су політо логії. На на ступ но му етапі зи ден тові Російської Фе де рації. З'яви ли ся 
(Hauptstudium) кількість курсів, до тич них до цієї і спеціальні на вчальні ви дан ня з політич ної 
дис ципліни, зро с тає. З'яв ля ють ся такі пред ме ти, аналіти ки, се ред яких універ си те ти про по ну ють 
як "Політич ний аналіз" (PolitischeyAnalyse) та своїм сту ден там підруч ни ки й кур си лекцій: Д. Ба-
"Аналіз дер жав ної політи ки" (PolicyyAnalyse), луєва [7], К. Бо ри ш поль ця [8], А. Дег тя рь о ва [9], 
"Порівняль на політо логія" (Vergleichende Politik), К. Си мо но ва [10], С. Ту рон ка [11], М. Хру с таль о-
"Політичні ор ганізації" (Politische Organisationen) ва [12] та інших. Ці ви дан ня в ос танні ро ки та кож 
то що. ви ко ри с то ву ють ся і у ви щих на вчаль них за кла -

До провідних ака демічних струк тур політич ної дах Ук раїни. У той же час уря дові ко ла Російської 
аналіти ки в Німеч чині мож на відне с ти Universitaet Фе де рації відзна ча ють гос тру не ста чу досвідче-
Mannheim, в яко му ка фе д ра про фе со ра Ф. У. Пап- них аналітич них кадрів на всіх рівнях дер жав ної 
пі зай мається ви бор чи ми тех нологіями (Wahlfor- служ би, а та кож в ака демічних ус та но вах. 
schung), порівняль ни ми політич ни ми дослі- Зро би ли свій вне сок у за по чат ку ван ня вітчиз-
дження ми (Vergleichender PolicyyForschung) та ня ної політи коyаналітич ної шко ли і на уковці 
аналізом про цесів прий нят тя уп равлінських Національ ної ака демії дер жав но го уп равління 
рішень (Analyse von Entscheidungsprozessen). Ця при Пре зи ден тові Ук раїни (далі – Ака демія), які 
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у співпраці з ви дав ництвом "Ос но ви" підго ту ва-
ли серію пе ре клад них ви дань фун да мен таль них 
ан г ло мов них праць з політич ної аналіти ки. Так, 
1999 ро ку ук раїнською мо вою ви хо дить всесвітньо 
відо мий підруч ник Леслі А. Па ла "Аналіз дер жав-
ної політи ки" [13]. У цій книзі ук раїнським чи та-
чам за про по но ва но гли бокі те о ре тичні підхо ди 
до аналізу дер жав ної політи ки, по чи на ю чи від 
виз на чен ня про бле ми, цілей та за вдань політи-
ки і до втілен ня її в жит тя та оцінки політич них, еко-
номічних і соціаль них наслідків. На ступ но го – 
2000 року – український чи тач от ри мує цілу серію 
ви дань з аналізу дер жав ної політи ки, а са ме:

кни гу Ке ро ла Г. Вай са "Оціню ван ня: ме то ди 
оціню ван ня про грам та політи ки" [14], де по-
да но історію роз вит ку ме тодів оціню ван ня, те-
орію пла ну ван ня про грам, прак тичні по ра ди 
з про ве ден ня аналітич них досліджень з мо-
мен ту оціню ван ня про гра ми че рез ета пи пла-
ну ван ня, роз роб ки ме то до логії, зби ран ня да-
них до за сто су ван ня одер жа них ре зуль татів;
підруч ник Девіда Л. Вай ме ра та Ейде на Р. Вай-
нінга "Аналіз політи ки: кон цепції і прак ти ка" 
[15], який є од ним з най пер ших для підго тов-
ки про фесіоналів, що ви роб ля ють по ра ди для 
прий нят тя політич них рішень на різних рів-
нях, пе ре дусім на дер жав но му, при роз робці 
за ко но про ектів. У підруч ни ку ви кла де но те о-
ре тичні засади, ме то ди ку та прак ти ку аналізу 
політи ки з ураху ван ням суспільних цінно с тей. 
Кни гу адре совано ек с пер там, кон суль тан там 
із законодавчої діяль ності, ви кла да чам та 
студентам уп равлінських спеціаль но стей ви-

кни гу фахівця, про фе со ра дер жав ної політи-
ки на фа куль теті дер жав ної адміністрації Дал-
ха узь ко го універ си те ту (Галіфакс, Ка на да) 
М. По ла Бра у на "Посібник з аналізу дер жав-
ної політи ки" [16], на пи са ну спеціаль но для 
дер жав них служ бовців Ук раїни. У ній висвіт-

й аналізу політи ки, роз г ля ну то їхні пе ре ва ги 
й ва ди, деталь но по да но весь про цес аналізу 
на регіональ но му та національ но му рівнях. 

2003 ро ку серію пе ре кладів за рубіжних на уко во-
на вчаль них ви дань з політич ної аналіти ки успішy 
но про дов жує ви дав ництво "Все увито" публікацією 
кни ги Евер та Ве дун га "Оціню ван ня дер жав ної 
політи ки і про грам" [17]. З по гля ду прак тич ної 
політо логії ця кни га є на вчаль ним посібни ком 
з аналізу мож ли во с тей та об ме жень оцінки діяль-
ності в дер жав но му сек торі. Подібно до по пе-
редніх ви дань, кни гу ад ре со ва но аналіти кам 

і ек с пер там у сфері дер жав но го уп равління, слу-
ха чам си с те ми підго тов ки, пе репідго тов ки та під-
ви щен ня кваліфікації дер жав ної служ би Ук раїни. 

Слід за зна чи ти, що спи ра ю чись на кращі над -
бан ня за рубіжної те орії, прак ти ки й ме то до логії 
політич ної аналіти ки, ук раїнська шко ла дер жав-
ного уп равління по ча ла свій роз ви ток. Так, у на вy 
чаль но му посібни ку "Вступ до аналізу дер жав ної 
політи ки" [18], ви да но му "Ос но ва ми" 2001 ро ку, 
ви кла де но те о ре тичні ос но ви аналізу політики, 
ета пи роз вит ку, про аналізо ва но йо го стан та 
пер спек ти ви в Ук раїні, роз г ля ну то скла дові про -
це су аналізу дер жав ної політи ки. Знач ну ува гу 

прак тич но му 
політи ки, прин ци пам та ме то дам ро бо ти аналіти-
ка. Кни гу ад ре со ва но політич ним ек с пер там 
та кон суль тан там, слу ха чам і аспіран там за спеy      
ціальністю "Дер жав не уп равління". Вда лим до -
дат ком до цьо го на вчаль но го посібни ка є збірник 
"Аналітичні за пи с ки з роз роб ки на п рямів дер жав-
ної політи ки" [19], опубліко ва ний то го ж ро ку ви-
дав ництвом Ака демії. 

Од нак пер шу спро бу підійти до си с тем но го 
ви кла ден ня ос нов вітчиз ня ної те орії аналізу дер-
жав ної політи ки бу ло здійсне но ще 2000 ро ку ко-

посібни ку "Дер жав на політи ка: аналіз та ме ха-
нізми її впро ва д жен ня в Ук раїні" [20]. Цю пра цю 
знач ною мірою бу ло при свя че но роз крит тю змісту 
по нят тя "дер жав на політи ка", ме ханізмів та особ-
ли во с тей її фор му ван ня і впро ва д жен ня в Ук раїні. 

А. М.Пой чен ка 
"Політич ний про цес в су часній Ук раїні" [21] роз -
кри то те о ре тичні й прак тичні про бле ми та пер-
 спек ти ви роз вит ку політич но го про це су вза галі 
та йо го особ ли вості в Ук раїні. Ос нов на ува га ак-
цен тується на аналізі ком по нентів політич но го 
про це су, по ведінці учас ників, а та кож про блемі 
йо го ре гу лю ван ня. 

У кон тексті те о ре ти коyме то до логічно го спря -
муван ня політич ної аналіти ки на по тре би дер-
жавно го уп равління пев ної ува ги за слу го ву ють ви-
дан ня, опубліко вані в Ук раїні в 2001–2006 ро ках: 

1. На вчаль ний посібник А. О. Ко ва лен ка "Поy 
літич ний аналіз про гно зу ван ня" [22]. Тут ви кла-
де но філо софські ос но ви та ме то до логічні підхо -
ди до політич но го аналізу, висвітле но сутність та 
ме то ди політич но го аналізу та про гно зу ван ня, 
роз глянуто ос новні сфе ри за сто су ван ня і кон -
к ретні ме то ди ки здійснен ня політич но го аналізу. 
Кни гу ад ре со ва но політич ним керівни кам і праy 
цівни кам, які здійсню ють інфор маційноyаналі-
тичну діяльність в ор га нах дер жав ної вла ди та 
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ор га нах місце во го са мо вря ду ван ня, а та кож тим, На по чат ку 2006 ро ку гру па на уковців Ака демії 
хто зай мається політич ною са мо освітою. підго ту ва ла на вчаль ний посібник "Політичні інс-

На жаль, ав то ру, на на шу дум ку, не вда ло ся ти ту ти та про це си в умо вах транс фор мації укра-
відтво ри ти цілісну кар ти ну фе но ме ну політич ної їнсько го суспільства" [27], в яко му ви кла де но те о-
аналіти ки, роз ро би ти та за про по ну ва ти зацікав- ре ти коyме то до логічні підхо ди до аналізу су час них 
ле ним осо бам си с тем ну тех но логію здійснен ня політич них інсти тутів та про цесів у кон тексті транс-
політич но го аналізу в дер жав но му уп равлінні. фор мації ук раїнсько го суспільства в на прямі йо го 

2. Ос нов ний зміст двох інших на вчаль них посіб- де мо кра ти зації та по бу до ви гро ма дянсь ко го 
ників "Політич на аналіти ка, про гно зу ван ня та полі- суспільства. У посібни ку приділе но ува гу прак-
тичні кон суль тації" [23] і "Політич на аналіти ка та тичній ре алізації функцій політич них інсти тутів, 
про гно зу ван ня" [24] вже 2003 ро ку бу ло більш особ ли во с тям ре алізації дер жав ноyуп равлінських 
си с тем но й де таль но ви кла де но у на вчаль но му відно син в умо вах де мо кратії (світо вий досвід), 
посібни ку "Те орія і прак ти ка політич но го аналізу" пси хо логічним чин ни кам політи коyуп равлінської 
[25], до скла ду ав торсь ко го ко лек ти ву яко го діяль ності, ме то ди кам політич но го аналізу, про гy 
ввійшли ав то ри двох по пе редніх ви дань (О. Ва- но зу ван ня та кон суль ту ван ня то що. 
левсь кий, Ю. Каль ниш, В. Реб ка ло, С. Те ле шун) та Важ ли ву роль у закріпленні кра щих здо бутків 
інші вітчиз няні на уковці (Ю. Сурмін, В. Тер тич ка, та фор му ванні ка те горіаль но го апа ра ту політич-
І. Шку рат, Ю. Ясен чук). Та ким чи ном, у цій га лузі  ної аналіти ки в дер жав ноyуп равлінській на уці 
на уко во го пізнан ня бу ло до сяг ну то пев но го кон- відігра ли вітчиз няні ви дан ня слов ни ко воyен цик-
 сен су су ду мок та по глядів зацікав ле них у по даль- ло пе дич но го ха рак те ру [28–30]. 
шо му роз вит ку те орії та прак ти ки вітчиз ня ної Про аналізуємо по слу ги, які на да ють вітчиз няні 
політич ної аналіти ки в дер жав но му уп равлінні на уy на вчальні за кла ди (довідка: за да ни ми Міністер ст-
ко вих шкіл. У на вчаль но му посібни ку, який ад ре со- ва освіти і на уки Ук раїни ста ном на 1 лип ня 2005 роy 
ва но дер жав ним політич ним діячам та ек с пер там ку в Ук раїні діють 330 ви щих на вчаль них за кладів 
аналітич них струк тур, роз кри ва ють ся те о ре ти- III–IV рівня ак ре ди тації [31]) у сфері підго тов ки 
коyме то до логічні за са ди політич но го аналізу, йо го фахівців з аналітич ної ро бо ти в га лузі дер жав ної 
роль і функції, тех но логії аналітич ної діяль ності, політи ки та дер жав но го уп равління. 
струк турні прин ци пи фор му ван ня аналітич ної Підго тов кою фахівців в освітній га лузі "Поліy 
спільно ти, про фесійні та етичні ви мо ги до ро бо- тичні на уки" зай мається близь ко двад ця ти дер -
ти політич но го аналіти ка. Од нак і в цій книзі не жав них ви щих на вчаль них за кладів. Се ред них 
знай ш ла відо б ра жен ня цілісна тех но логія полі- є універ си те ти, які го ту ють політо логів за кла сич -
тичної аналіти ки у ви гляді до стат ньо си с те ма- ною про гра мою із за сто су ван ням тра диційних 
ти зо ва но му та відпраць о ва но му, щоб її мож на вітчиз ня них та за рубіжних підруч ників, а са ме: Во-
бу ло за сто су ва ти як універ саль ну в прак тичній линсь кий дер жав ний універ си тет ім. Л. Ук раїнy 
діяль ності аналітиків дер жав но го сек то ру. ки, Дніпро пе т ровсь кий національ ний універ си тет, 

3. Пев ну спро бу усу ну ти зга да ний не долік зроб- До нець кий національ ний універ си тет, Уж го родсь-
ле но у книзі "Прак ти кум з політич ної аналіти- кий національ ний універ си тет, При кар патсь кий 
 ки в дер жав но му уп равлінні" [26]. Ця ро бо та дер жав ний універ си тет ім. В. Сте фа ни ка, Одесь-
ввібра ла в се бе прак тич ний досвід п'яти років кий національ ний універ си тет ім. І. Меч ни кова, 
співпраці ав торів зі слу ха ча ми Ака демії в про цесі Рівненсь кий дер жав ний гуманітар ний універ-
ви кла дан ня на вчаль ної дис ципліни "Політич на ситет, Чернівець кий національ ний універ ситет 
аналіти ка та кон суль ту ван ня". За про по но ва ну в ній ім. Ю. Федь ко ви ча, Національ ний пе да гогічний 
ме то ди ку здійснен ня політич но го аналізу, полі- універ си тет ім. М. Дра го ма но ва та інші. 
тично го про гно зу ван ня та кон суль ту ван ня та кож Певні відмінності у на вчаль них про гра мах з поy 
успішно ап ро бо ва но в ро боті Інсти ту ту про блем літо логії, спря мо вані знач ною мірою на роз ви-
дер жав но го уп равління та місце во го са мо вря ду- ток аналітич них здібно с тей май бутніх фахівців, 
ван ня Ака демії. ми зна хо ди мо в:

У на вчаль ноyме то дич но му посібни ку ви кла де- ■ Київсько му національ но му універ си теті 
но ос новні за са ди тех но логії здійснен ня поліy ім. Т. Шевчен ка, де на філо софсь ко му фа-
тич но го аналізу та про гно зу ван ня в дер жав но му куль теті діють кафе д ри політич них на ук та 
уп равлінні. Знач на ува га приділяється прак тич- політо логії. Ос тан ня пропо нує сту ден там 
 ним ас пек там підго тов ки інфор маційних до ку- пред мет "Порівняль на політо логія", про гра ма 
ментів політич но го аналізу й про гно зу. ви кла дан ня яко го знач ною мірою відповідає 
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су ча сним за рубіжним стан дар там прак тич ної 
політо логії та політич ної аналіти ки;

 ◆ Львівсько му національ но му університеті ім. І. Фран-
ка, де ка фе д ра політо логії філо софсь ко го фа-
культе ту про по нує сту ден там два спеціалізо вані 
кур си політич ної аналіти ки – "Порівняль на політо-
логія" і "Те орія полі тич них рішень";

 ◆ За порізько му національ но му університеті 
(факуль тет соціології та уп равління) та Східно-
ук раїнсько му національ но му універ си теті 
ім. В. Даля (фа куль тет історії і політології), де 
ми та кож зна хо ди мо в про гра мах дис циплін 
спеціалізації те ми з політич ної аналіти ки. 

Особ ли вої ува ги в кон тексті підго тов ки поліy 
тич них аналітиків, на на шу дум ку, за слуго вує 
діяльність ка фе д ри політо логії фа куль те ту соy 
ціаль них на ук і соціаль них тех но логій Національ-
но го універ си те ту "КиєвоyМо ги лянсь ка ака деy 
мія", яка про по нує сту ден там цілу низ ку оригіна-
ль них ав торсь ких курсів з політич ної аналіти ки, 
зо к ре ма: "Аналіз дер жав ної політи ки", "Аналіз, 
про гноз та прий нят тя рішень в політиці", "Вступ 
до політич ної аналіти ки", "Порівняль на політо лоy 
гія", "Порівняль на публічна адміністрація" то що. 

Слід та кож відзна чи ти особ ли вості на вчаль-
них про грам з підго тов ки магістрів за спеціаль-
ністю 8.150101 – "Дер жав на служ ба" в Ми ко лаївсь-
ко му дер жав но му гу манітар но му універ си теті 
ім. П. Моги ли (політо логічний фа куль тет) та Націо-
наль но му універ си теті "Ос т розь ка ака демія" 
(гу манітар ний фа куль тет), які спря мо вані на роз-
ви ток політи коyаналітич них знань, вмінь та на ви-
чоку май бутніх дер жав них служ бовців. 

В Ака демії ка фе д ра дер жав ної політи ки та уп-
 равління політич ни ми про це са ми про по нує слу-
хачам дві спеціалізації – "Політичні інсти ту ти та 
проце си" й "Аналіз дер жав ної політи ки", в на в чальні 
про гра ми яких вклю че но дис ципліни: "Політич на 
аналіти ка та кон суль ту ван ня" та "Аналіз дер жав-
ної політи ки". Ці дис ципліни та кож впро ва д же но 
в про цес дис танційноyза оч но го навчан ня. Влас не 
на вирішен ня по треб роз вит ку на вчаль ної спро-
мож ності Ака демії що до підго тов ки ви со кок ва-
ліфіко ва них аналітиків для ор ганів держав ної 
вла ди Ук раїни спря мо ва но ство рен ня ка фе д ри 
політич ної аналіти ки та про гно зу ван ня. 

Та ким чи ном, відбу ва ла ся й на далі про дов-
жується взаємодія двох те о ре ти коyпри клад них 
на ук – політо логії й дер жав но го уп равління, на 
сти ку яких на ро д жується спе цифічний ок ре мий 
на прям про фесійної діяль ності дер жав них служ-
бовців – політич на аналіти ка в дер жав но му уп-
равлінні. 

З ог ля ду на ви кла де не та уза галь ню ю чи прак-
ти ку підго тов ки фахівців з політич ної аналіти ки 
для дер жав но го уп равління в роз ви не них де мо-
кра тич них країнах, в Ук раїні доцільно: 

1) спи ра ю чись на по зи тив ний досвід ре аліy 
зації Дер жав ної про гра ми підго тов ки, пе репідy 
го тов ки та підви щен ня кваліфікації фахівців 
з євро пейсь кої та євро ат лан тич ної інте г рації, 
вив чи ти по тре би ор ганів дер жав ної вла ди та ор-
ганів місце во го са мо вря ду ван ня у фахівцях 
з політич ної аналіти ки (аналізу дер жав ної полі-
ти ки та політич но го аналізу) і на ос нові цьо го вив-
чен ня сфор му ва ти дер жав не за мов лен ня на 
цільо ву підго тов ку відповідних фахівців; 

2) ви щим на вчаль ним за кла дам, які здійсню-
ють підго тов ку магістрів в освітній га лузі 1501 – 
"Держав не уп равління", з ме тою ви ко нан ня за-
зна чено го дер жав но го за мов лен ня роз ро би ти 
та впро ва дити в на вчаль ний про цес спеціаліза-
цію "Політич ний аналіз і про гно зу ван ня"; 

3) регіональ ним цен т рам пе репідго тов ки та 
підви щен ня кваліфікації дер жав них служ бовців         
і по са до вих осіб місце во го са мо вря ду ван ня роз-
 ро би ти та впро ва ди ти в на вчаль ний про цес те ма-
тичні семіна ри з аналізу дер жав ної політи ки 
і політич но го аналізу в дер жав но му уп равлінні. 
Вра хо ву ю чи спе цифіку ро бо ти цих за кладів та 
при клад ний ха рак тер на вчан ня їх слу хачів, са ме 
в цьо му ви пад ку доцільно бу ло б за сто су ва ти 
тренінгові ме то ди ки, які ста ють ос таннім ча сом 
особ ли во по пу ляр ни ми в си с темі підви щен ня 
кваліфікації дер жав них служ бовців. 
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МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ 
В СИСТЕМІ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

П. ШЕВЧУК, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент, 

старший науковий співробітник, заступник директора 
з короткотермінового підвищення кваліфікації – начальник центру 

підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування 

та керівників підприємств Львівського регіонального інституту 
державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Метою статті є дослідження використання 
активних методів та форм навчання у вітчизняній 
системі перепідготовки та підвищення кваліфі-
кації державних службовців і посадових осіб ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Об’єктом дослідження є організація навчаль-
ного процесу в закладах післядипломної освіти, 
предметом дослідження – застосування інтер-
активних методів для активізації професійних 
навичок та умінь управлінських кадрів. 

Формування професіоналізму державних 
службовців, які як слухачі залучаються до систе-
ми підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, відбувається у вищих навчальних 
закладах та закладах післядипломної освіти різ-
них рівнів акредитації. В Україні система навчан-
ня дорослих людей, на чиїх плечах лежить від-
повідальність за формування засад та реалізацію 
програм соціально-економічного розвитку ук-
раїнського суспільства, ще не стала цілісно роз-
винутою підсистемою освітніх послуг, а надалі 
використовує певні усталені аспекти системи 
освіти попередніх часів [2]. 

У контексті активізації навчання, зростання 
його навчально-пізнавального характеру усі ві-
домі методи навчання, які вже набули свого за-
стосування в Україні [3,4], можна класифікувати 
на імітаційні та неімітаційні. До перших віднесе-
но засоби здійснення та ініціювання навчально-
пізнавальної діяльності слухачів шляхом імітації 
умінь та навичок, достатніх для їх фахової (спе-
ціалізованої) діяльності, а до других – засоби ак-
тивізації пізнавальної діяльності тих, хто нав-
чається на лекційних заняттях (рис. 1). 

У непростих соціально-економічних умовах 
Української держави, за яких політична, соціаль-
на, економічна та інтелектуальна трансформація 
нашого суспільства відбувається у досить стис-
лому часовому форматі, від представника сфери 
управління вимагаються нові знання і, що найго-
ловніше, стійкі професійні вміння та навички, 
зокрема з технологій публічної політики [1]. Рис. 1. Класифікація методів навчання 
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До неімітаційних форм занять зазвичай нале- викладача вже недостатній. Іноді ця форма 
жать [3, 5]: занять має назву "круглий стіл";
 ◆ лекція-бесіда (діалог з аудиторією), яка ◆ теоретична співбесіда, яка зазвичай прово-

надає можливість встановлення безпосеред- диться як із групою слухачів, так і в індивіду-
нього контакту лектора зі слухачем; альному форматі, дає змогу не лише розгляну-

◆ лекція-диспут, під час проведення якої да- ти і засвоїти певний матеріал, але й одночасно 
ються не лише відповіді на окремі запитання забезпечити контроль знань слухачів. 
щодо теми, але й відбувається вільний обмін Описані технології наразі є домінуючими в ос-
думками між лектором та аудиторією в інтер- вітньому просторі України (саме їм належить ле-
валах між логічними поділами лекційного ма- вова частка аудиторних годин у робочих планах 
теріалу; навчальних та професійних програм освітніх зак-

◆ проблемна лекція, протягом якої відбу- ладів вищої школи та закладів післядипломної 
вається розв’язання певних проблем, що бу- освіти) [4]. Із входженням нашої системи освіти 
ли поставлені лектором у ході занять. Виклад у Болонський освітній процес ця ситуація, без-
матеріалу може бути як у вигляді проблемної перечно, буде змінюватись у бік застосування 
бесіди (елементи інтерактивності), так і мо- інтерактивних навчальних технологій, що сприя-
нологічним (наказовим); тиме зростанню якості освіти та рівню професіо-

◆ лекція з розгляду конкретних ситуацій налізму фахівців, їхній мобільності, конкурен-
подібна до лекції-диспуту, однак на обгово- тоспроможності на ринку праці [6–8]. 
рення зазвичай ставлять не певну проблему, Львівський регіональний інститут державного 
а конкретну актуальну ситуацію; управління Національної академії державного 

◆ лекція-вікторина потребує постійного звер- управління при Президентові України (надалі – 
нення до практичного (чи життєвого) досвіду ЛРІДУ НАДУ) для забезпечення покладених на 
слухачів; нього завдань з підготовки та підвищення 

◆ лекція-консультація загалом побудована кваліфікації використовує певні технології, наве-
на роз’ясненні найбільш складних або важли- дені в табл. 1. Найбільш поширені заняття у виг-
вих запитань з предмету (теми), які слухачі ляді лекцій-диспутів, лекцій з розгляду конкрет-
ставлять безпосередньо лектору. Можливий них ситуацій (ситуаційних), круглих столів, якими 
також вільний обмін думками між слухачами разом було охоплено до 40,63 % слухачів. 
і лектором; Найбільш ефективними для роботи з дорос-

◆ лекція-прес-конференція, яка проводить- лою аудиторією, як показав досвід ЛРІДУ НАДУ, 
ся за участю фахівців, експертів, консультан- слід вважати інтерактивні методи навчання, які 
тів. Здебільшого застосовується при роз- переважно мають імітаційні форми проведення, 
гляді складних та широкоформатних тем, де специфіка яких припускає їхній поділ на ігрові та 
рівень компетенції одного лише конкретного неігрові. 

Таблиця 1 

Форми проведення занять з підвищення кваліфікації у ЛРІДУ НАДУ за період 2003–2006 рр. 

Роки 

Слухачі, 
охоплені 
формами 

занять 

З них методами проведення занять, як: 

лекціяS 
диспут 

ситуаційна 
лекція 

круглий 
стіл 

кейсSстаді 
ігрове 
проек-

тування 

ігриS 
вправи 

ситуаційні 
методи 

кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 
кyть, 
осіб 

% 

2003 2102 100,0 462 21,98 307 14,60 88 4,18 94 4,47 84 3,99 84 4,00 50 2,38 

2004 2040 100,0 428 20,98 280 13,72 95 4,66 94 4,61 92 4,51 86 4,22 37 1,81 

2005 1998 100,0 369 18,47 289 14,46 92 4,60 92 4,60 90 4,50 86 4,30 32 1,60 

річчя 
2006р. 

980 100,0 168 17,14 275 28,06 40 4,08 59 6,02 86 8,77 75 7,65 108 11,02 

Разом 7120 100,0 1427 20,04 1151 16,17 315 4,42 339 4,76 352 4,94 331 4,65 227 3,18 

I пів-
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До ігрових занять відносять [3, 5, 9, 10]: людини (навіть невербально) та коригувати 
� ігри тренувального характеру (ігри-вправи), свою поведінку в суспільстві. 

які містять непросту для виконання фахову Тренінги (що знайшли найбільше застосуван-
ситуацію із певним визначеним порядком дій ня в освоєнні технологій публічної політики, со-
(наприклад: "Як я готую звіт про роботу відді- ціальної роботи, в конфліктології, налагодженні 
лу субсидій..." чи "Як я проведу презентацію зв’язків з громадськістю тощо) поділяють на дві 
діяльності міської адміністрації…" тощо). Чи- основні групи: орієнтовані на розвиток спеціаль-
сельність групи при проведенні ігор зазвичай них умінь (навичок) та ті, що скеровані на отри-
складає від 2 до 6 (8) осіб, тривалість самої мання досвіду з аналізу ситуацій спілкування. 
гри – 10–20 хвилин; До неігрових імітаційних методів слід віднес-

� ігри-імітації ґрунтуються на розгляді фраг- ти [3, 5]: 
ментів (чи повного їх набору) конкретної діяль- • ситуацію (широкоформатну), для подаль-
ності (того чи іншого виду) та дозволяють від- шого розгляду якої слухачам необхідно про-
працювати певні комунікативні навички [5]; вести аналіз та оцінку явища і виробити схему 

� комплексні ігри (розв’язання кейс-стаді) її вирішення, та мікроситуацію, яка відріз-
обов’язково містять елементи імпровізації няється від попереднього методу тим, що її 
у діях слухачів. Тематика занять скерована на опис має бути досить лаконічним, стислим, 
вирішення ситуацій методом згрупованої ко- однак таким, що точно характеризує сутність 
мандної роботи. Максимально така ділова проблеми (чи конфлікту). Зазвичай ці методи 
гра може тривати навіть до чотирьох ака- застосовують під час навчання тих слухачів, 
демічних годин і складатися з трьох послі- яким пропонується ситуація, наближена до їх 
довних етапів: підготовчого, ігрового та зак- фахової діяльності; 
лючного; • ситуацію-ілюстрацію, скеровану на опис 

� ігри-змагання, при виконанні яких одне і те нового досліджуваного матеріалу. Слугує зак-
саме завдання видається двом групам слуха- ріпленню та поглибленню знань, активізації 
чів, після чого проводиться порівняння отри- взаємного обміну знаннями та досвідом між 
маних ними результатів та вибір найбільш слухачами; 
оптимального вирішення проблеми; • ситуацію-проблему (ситуаційне завдання). 

� управління проектами – метод досить Під час проведення такого заняття слухачам 
подібний за технологією проведення до ме- пропонують провести не лише аналіз чинної 
тоду ділових ігор. Головна відмінність поля- ситуації, але і прийняти обґрунтоване рішен-
гає у предметі моделювання. Якщо у форматі ня. Однак коли проблема, яку розглядають, 
ділової гри імітується вирішення завдання за виходить за межі якоїсь конкретної фахової 
умови реальної чи віртуальної поведінки діяльності (є більш широкою, наприклад, со-
об’єкту, то в процесі управління проектами ціально-економічний розвиток регіону), тоді 
імітується, чи відтворюється процес створен- її можна назвати фаховим завданням. Ці 
ня, або ж удосконалення об’єкта [11, 12]. завдання можуть бути використані не лише 
Прикладом таких занять може бути створен- для отримання нових знань, але й на етапі їх 
ня міні-проектів відповідної стратегії розвит- перетворення – на відповідні вміння та на-
ку території, управління організацією, уста- вички. Фахові завдання можна розглядати 
новою (чи іншою інституцією); в контексті лекцій, бесід, виконання самос-

� соціально-психологічний тренінг – фор- тійних завдань. Їх можна скеровувати як на 
мує у слухачів практичні навички управляти потреби окремих слухачів, так і всієї навчаль-
стилем своєї поведінки шляхом усвідомлен- ної групи. Особливе місце займають методи 
ня того, яким чином він сприймається навко- "Снігової кулі" (комплексного пошуку спіль-
лишнім оточенням і чи викликає при цьому ного рішення чи формування спільного пог-
симпатію або ж антипатію. Основою методу ляду на певний об’єкт), "Килимок ідей", який 
є флуктуації (перебудови) внутрішньої уста- вчить аналізувати ситуацію та відшукувати 
новки індивіда, які визначають подальшу змі- розв’язок "тяжких" (тих, що з першого погля-
ну відношення як до себе особисто, так і до ду є невирішуваними) проблем та анкета 
інших. При виконанні певних тренінгів утвер- "5 із 25" [5]. Саме останній метод дає змогу 
джуються навички та вміння проводити спос- осмислити основні особливості (рис характе-
тереження, визначати реальний стан іншої ру, професійних функцій та обов’язків тощо) 
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певної категорії виконавців на тій чи іншій по- є навчання управлінських кадрів обласного та 
саді або проаналізувати найголовніші аспекти районного рівнів (заступників голів місцевих дер-
певного суспільно-економічного поняття, нап- жавних адміністрацій, керівників управлінь та 
риклад, справжньої демократії громадянсько- відділів). Тематика цих заходів була присвячена 
го суспільства чи моделі соціальної політики; питанням стратегії розвитку регіону та технології 

• ситуацію-інцидент, яка зазвичай спрямова- прийняття управлінських рішень, а форми занять 
на на подолання особистої інертності слухача організовані у вигляді ситуаційних і фахових зав-
та вироблення (формування) у нього адек- дань, ігор-імітацій та ігрового проектування. 
ватних засобів поведінки у складних стресо- Варто зауважити надзвичайно високу активність 
вих умовах (чи ситуаціях). Головна відмін- та зацікавленість учасників цих вишколів. 
ність від вищеозначених методів конкретних Особливо слід відзначити результативність 
ситуацій полягає в тому, що ситуація, яку роз- семінару-навчання керівників та працівників те-
глядають у форматі зазначеного методу, має риторіальних управлінь державної служби Ук-
характеристики несприятливих для сприй- раїни західного регіону нашої держави "Освоєн-
няття умов (наявність значної кількості про- ня інтерактивних методів навчання управління 
тидіючих факторів). організаційними змінами реформування дер-

У ЛРІДУ НАДУ ігровими заняттями (ігри-впра- жавної служби", який відбувся 18–19 травня 
ви, ігрове проектування) було охоплено до 9,6 % цього року у ЛРІДУ НАДУ. Усі вишколи були в ін-
загальної кількості слухачів (і стійка тенденція до терактивному форматі, який ініціював важливі 
зростання їх кількості спостерігалася протягом елементи: активність та співпрацю. Це були 
2003–2005 років), однак найбільш суттєво це від- й лекція з візуалізацією "Потреба в інтерактив-
чутно у першому півріччі 2006 року (16,48 %). них методах навчання в Україні", і роботи в малих 

Саме за інтерактивними методами навчання групах на теми "Кадровий менеджмент в системі 
наприкінці 2004 року було проведено 16 дво- державного управління", "Керівник в державному 
денних семінарів з питань формування та вико- управлінні" та "Технологія прийняття управлінсь-
нання місцевих бюджетів, в яких узяли участь 361 ких рішень" (що містить цілу палітру ігрових та си-
сільських, селищних та міських голів міст район- туаційних форм проведення навчального про-
ного значення Львівської області, 2005 року – цесу), оксфордські дебати "Державна служба 
12 триденних короткотермінових семінарів для в Україні є престижною". 
420 новопризначених заступників голів район- Учасники навчань були не лише їх активними 
них адмі ністрацій західних областей України, суб’єктами та об’єктами, але й отримали нав-
а 2006 року – п’ять триденних короткотермінових чальний посібник "Інтерактивні методи навчан-
семінарів для 200 новообраних сільських, се- ня" [5], який містить електронний додаток з роз-
лищних та міських голів міст районного значення датковими матеріалами. Проведення вишколів 
Львівської області. Їх учасники крім оновлення та наявність методичного забезпечення сприя-
знань з концептуальних засад технологій публіч- ло мультиплікації освоєних освітніх технологій. 
ної політики, участі України в євроінтеграційних Світовий процес переходу від індустріального 
процесах, питань державної служби та її рефор- до інформаційного суспільства, а також значні 
мування, сформували практичні навички з пи- соціально-економічні зміни, що відбуваються 
тань прийняття управлінських рішень, стратегіч- зараз у нашій країні, вимагають суттєвих змін 
ного управління та ділових комунікацій. у багатьох сферах діяльності, подальший розви-

У межах занять за професійними програмами ток яких безумовно залежить від розвитку націо-
(так само як і у форматі короткотермінових семі- нальної системи освіти. Навіть маючи такі вра-
нарів) обов’язково проводились ігри-вправи жаючі кількісні показники нашого людського 
(фахові тренінги) на теми: "Стратегічне плану- потенціалу, до якого відносять освіту та кваліфі-
вання" та "Ділові комунікації в місцевому органі каційний рівень українських управлінців та пра-
влади", "Технологія прийняття управлінських рі- цівників, можна стверджувати, що цього недо-
шень у місцевій державній адміністрації /органі статньо для розуміння багатьма з них складних 
місцевого самоврядування". ринкових перетворень, в які увійшла Україна 

Важливим доробком слід вважати організа- [13], володіння вміннями та навичками техноло-
цію виїзних короткотермінових семінарів у райо- гій публічної політики [1]. 
нах Львівщини та Івано-Франківщини у межах Величне завдання стоїть перед українською ос-
"Школи управлінської майстерності", метою якої вітою, у програмних документах якої передбачено 
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забезпечення розвитку національної освіти на 
основі нових прогресивних тенденцій, запро-
вадження у навчально-виховний процес новітніх 
педагогічних технологій та науково-методичних 
досягнень, створення нової системи інформа-
ційного забезпечення, входження України до 
трансконтинентальної системи комп’ютерних 
баз даних та суспільства "Європи знань". 
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ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБА ІНФОРМУЄ

З ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 
В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

І. ГОЛОВАЦЬКИЙ, 
начальник Управління державної служби 

Головного управління державної служби України 
в Тернопільській області 

По ло жен ням про уп равління дер жав ної служ-
би Го ло вно го уп равління дер жав ної служ би Ук-
раїни се ред ос нов них за вдань пе ред ба че но 
про ве ден ня на вчаль них семінарів, тренінгів 
з пи тань про хо д жен ня дер жав ної служ би. 

На ре алізацію цьо го за вдан ня 17 бе рез ня 2006 ро-
ку Уп равлінням дер жав ної служ би Го ло вдерж-
служ би Ук раїни в Тер нопільській об ласті спільно 
з об лас ною дер жав ною адміністрацією, Цен т ром 
до вузівської, після дип лом ної та магіс терсь кої 

підго тов ки Тер нопільсько го дер жав но го еко-
номічно го універ си те ту та Тер нопільським регіо-
наль ним цен т ром пе репідго тов ки та підви щен ня 
кваліфікації працівників ор ганів дер жав ної вла-
ди, ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, дер жав-
них підприємств, ус та нов та ор ганізацій про-
ве де но ме то дич ноyкон суль та тив ний тренінг 
з керівни ка ми і спеціаліста ми ка д ро вих служб 
струк тур них підрозділів рай он них дер жав них 
адміністрацій. 

Ме тою про ве ден ня тренінгу бу ло по глиб ле не 
вив чен ня ка д ро ви ми працівни ка ми по ло жень Ука-
зу Пре зи ден та Ук раїни від 20 лю то го 2006 ро ку 
№ 140/2006 "Про Кон цепцію роз витку законо-
давства про державну службу в Україні", а також 
застосування викладених по зицій цьо го докумен-
та в ре альній практичній ро боті. 

Се ред до ку ментів, які от ри ма ли учас ни ки 
тренінгу, бу ли ме то дичні ма теріали, роз роб лені 
Уп равлінням дер жав ної служ би Го ло вдерж служ-
би Ук раїни в Тер нопільській об ласті на до по мо гу 
ка д ро вим працівни кам ор ганів ви ко нав чої вла-
ди, а са ме: "Ме то дичні ре ко мен дації по пра во-
вому та ор ганізаційноyка д ро во му за без пе чен ню 
діяль ності місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди", 
"Пра вові ас пек ти при пи нен ня дер жав ної служ-
би", "За ко но дав ст во про дер жав ну служ бу в пи-
тан нях і відповідях". 

Тренінг бу ло роз по ча то ви с ту пом за ступ ни ка 
го ло ви – керівни ка апа ра ту Тер нопільської об-
лас ної дер жав ної адміністрації В. Я. Жов тю ка на 
те му "Місцеві дер жавні адміністрації в си с темі 
ор ганів ви ко нав чої вла ди". 

Про ре фор му ван ня дер жав ної служ би в Ук-
раїні, як фак тор підви щен ня ефек тив ності ро бо-
ти дер жав них служ бовців, пе ред при сутніми вис-
ту пив на чаль ник Уп равління дер жав ної служ би 
Го ло вдерж служ би Ук раїни в Тер нопільській об-
ласті І. В. Го ло ваць кий. 

Ди рек тор Цен т ру пе репідго тов ки та підви щен ня 
кваліфікації працівників ор ганів дер жав ної вла ди, 
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, ус та нов та ор-
ганізацій В. І. Ско рик у своїй мініyлекції на го ло сив 
на пи тан нях підви щен ня кваліфікації дер жав них 
служ бовців у світлі за зна че них ви мог Ука зу Пре зи-
ден та Ук раїни. 
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З пре зен тацією на те му "От ри ман ня освіти за про аналізу ва ла особ ли вості пенсійно го за без-
спеціальністю "Дер жав на служ ба" в освітній га-  пе чен ня дер жав них служ бовців. 
лузі "Дер жав не уп равління" в магістра турі Тер- Круглий стіл на те му "Трудові відносини у сфері 
нопільсько го державно го еко номічно го універ- дер жав ної служ би" провів го ло вний спеціаліст з пи-
ситету" виступила Л. І. Ле бе динсь ка – керівник тань соціаль но го та пра во во го за хи с ту об ко му 
магістерсь кої підго тов ки в Тер нопільсько му дер- профспілки працівників дер жав них ус та нов Тер-
жав но му еко номічно му універ си теті. нопільської об ласті В. Й. Ли сь о нок. 

Ак тив ним бу ло об го во рен ня етапів про хо д жен- З ме тою пе ревірки знань з діло вої ук раїнської мо ви 
ня дер жав ної служби, про ве де не І. М. Мель ни- працівни ки ка д ро вих служб на пи са ли дик тант, а та кож 
ком – завіду ва чем сек то ру – юри с кон суль том ви ко на ли низ ку си ту аційних вправ, що оціню ва ли ся 
сек то ру ор ганізаційноyка д ро вої ро бо ти та діло - в ході тренінгу (зраз ки вправ на ве де но в до дат ку) . 
вод ст ва Уп равління дер жав ної служ би Го ло вдерж- На за вер шен ня тренінгу учас ни ки за пов ни ли 
служ би Ук раїни в Тер нопільській об ласті. ан ке ти, в яких за ше с ти баль ною шка лою оціни-

За ступ ник на чаль ни ка відділу пенсійно го за без- ли (оцінка на бли же на до max) по бу до ву, струк ту-
пе чен ня Го ло вно го Уп равління пенсійно го фон ду ру, стиль, вибір та ефек тивність ме тодів на вчан-
Ук раїни в Тер нопільській об ласті Г. В. Скре пець ка ня, ат мо сфе ру тренінгу. 

Додаток 

Ситуаційні вправи для учасників тренінгу 

Група № 1 

Завдання 1. 

Організаційноyметодичний та правовий механізм проведення конкурсу. 

Завдання 2. 

Чи зараховується до ста жу дер жав ної служ би період ро бо ти в Пром бан ку СРСР та Аг ро пром бан ку 
СРСР на по са дах стар шо го ревізо ра та на чаль ни ка кон троль но го відділу? Відповідь обґрун туй те від-
повідно до чинного за ко но дав ст ва. 

Си ту ація. 

У зв'язку із ско ро чен ням апа ра ту місце вої дер жав ної адміністрації го ло ва адміністрації му сить 
звільни ти з ро бо ти Іва но ву або Пе т ро ву. 

Іва но ва про пра цю ва ла в РДА 4 ро ки, має на ут ри манні 2yх дітей. Чо ловік пра цює на ви роб ництві. 
Пе т ро ва пра цює 2 ро ки. На її ут ри манні ма ти 60 років і доч ка 8 років, інших членів сім'ї у неї 

не має. 

а) Які категорії працівників мають перевагу залишитися на роботі при скороченні штату 
або чисельності персоналу? 

б) Хто має перевагу залишитися на роботі за умовами даного завдання? 

в) Чи виплачується при звільненні штатів вихідна допомога? 

г) Які пільги і компенсації встановлені для вивільнюваних працівників? 
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Група № 2 

Завдання 1. 

Організаційноyметодичний механізм проведення атестації державних службовців. 

Завдання 2. 

Обґрунтуйте, чи за ра хо вується до ста жу дер жав ної служ би період ро бо ти після до сяг нен ня гра-
нич но го віку пе ре бу ван ня на дер жавній службі без про дов жен ня стро ку пе ре бу ван ня на дер жавній 
службі у разі тимчасової не пра цез дат ності? 

Си ту ація. 

Мар ти нен ко Н. П., завіду вач відділу місце вої дер жав ної адміністрації, при по данні дек ла рації про 
до хо ди при хо вав при бут ки від підприємниць кої діяль ності. При вибірковій пе ревірці дек ла рації по-
дат ко ви ми ор га на ми по ру шен ня ви яв ле но. За роз по ря д жен ням го ло ви адміністрації Мар ти нен ка Н. П. 
звільне но із займаної посади і позбавлено раніше присвоєного рангу. 

а) Чи є порушення при звільненні? 

б) Який порядок зберігання декларацій і хто має право здійснювати їх перевірку? 

Група № 3 

Завдання 1. 

Права, обмеження та особливості юридичної відповідальності державних службовців, пов'язані 
з перебуванням на державній службі. 

Завдання 2. 

Чи зберігаються класні чини колишніх працівників ор ганів про ку ра ту ри Ук раїни і спеціальні зван ня 
працівників Міністер ст ва внутрішніх справ, які пра цев ла ш ту ва лись на дер жав ну служ бу? Як що так, 
то яка відповідність між кла сни ми чи на ми та ран га ми дер жав них служ бовців? 

Си ту ація. 

Іва но ва А. І. пра цю ва ла завіду ва чем відділу з 12 трав ня 1993 ро ку. З 20 січня 1994 ро ку вий ш ла 
у відпу ст ку по вагітності та по ло гах, а з 10 трав ня 1994 ро ку – у відпу ст ку по до гля ду за ди ти ною до 
до сяг нен ня нею трирічно го віку. На період де к рет ної відпу ст ки на по са ду заввідділом прий ня ли Пе т-
ро ву І. А., яка до цьо го не пра цю ва ла на дер жавній службі. 

З 1 квітня 1995 ро ку  Іва но ва А. І. вий ш ла на ро бо ту і звер ну ла ся до на чаль ни ка із за явою про на-
дан ня чер го вої відпу ст ки. 

а) Відпустку за який робочий період і якої тривалості потрібно надати Івановій А. І.? 

б) Чи присвоюється ранг Петровій І. А.? 
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СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ТА ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

О. НЕСТУЛЯ, О. ЧЕРЧАТИЙ, 
доктор історичних наук, професор, начальник Управління державної служби 
ректор Полтавського університету Головного управління державної служби України 

споживчої кооперації України в Полтавській області 

Управлінням державної служби Головного уп- службовців про Євросоюз та перспективи єв-
равління державної служби України в Полтавсь- роінтеграції України; підвищенню ефектив-
кій області (далі – Управління), починаючи з лип- ності діяльності державної служби шляхом 
ня 2005 року, виконується пілотний проект впровадження сучасних методів роботи; вив-
"Розвиток спроможності державної служби ченню та впровадженню нових управлінських 
у сфері європейської інтеграції", який передба- технологій; підготовці фахівців у сфері євро-
чає вивчення та адаптацію європейського досві- пейської інтеграції. 
ду у сфері управлінських процесів. Окреме місце займає запровадження систе-

Серед завдань проекту – сприяння: транс- ми управління якістю на основі міжнародного 
формації суспільства шляхом удосконалення стандарту ISO 9001:2000. 
відносин держави і громадянського суспільства, Специфіка даного пілотного проекту передба-
що утворюється; поінформованості державних чає широке залучення партнерів, встановлення 
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робочих контактів з вітчизняними і зарубіжними � розширити знання його учасників щодо пе-
організаціями та установами. Важливе місце се- реваг, які дає Україні процес наближення до 
ред них займають освітні заклади, зокрема вищі Європейського Союзу, а також показати, яким 
навчальні заклади міста Полтави. чином регіональні установи в Україні можуть 

Найтісніші робочі контакти в Управління скла- використовувати перспективи розвитку, які 
лися з Полтавським університетом споживчої несе його регіональна політика. 
кооперації України (далі – Університет), який На семінарі серед інших розглядалися такі 
плідно працює у сфері розвитку ідей євроінтег- питання: "Польський шлях до ЄС – досвід Поль-
рації України. Зокрема, протягом 2004–2005 років щі в процесі інтеграції до ЄС", "Суспільні, полі-
було проведено круглі столи "Україна – НАТО" тичні та економічні наслідки членства Польщі 
(модератор Б. Тарасюк), "Інформування населен- в ЄС", "Відносини Україна – ЄС". 
ня щодо НАТО та євроатлантичної інтеграції" (мо- Робота секційних засідань була присвячена 
дератор О. Соскін), міжнародна науково-практич- управлінню регіоном, взаємодії органів влади 
на конференція "Проблеми європейської та з неурядовими організаціями, проблемам ви-
євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір" щої та середньої школи. 
та багато інших подібних заходів. Всі учасники семінару отримали підготовлені 

В Університеті здійснюється підготовка фахів- польськими фахівцями матеріали, в яких відоб-
ців з міжнародної економіки та менеджменту ражено тези виступів та графічні матеріали. 
зовнішньоекономічної діяльності. Навчальні про- 14 грудня 2005 року в Полтаві відбувся інтер-
грами зорієнтовано на проблематику євроінтег- активний семінар "Адміністративно-територіаль-
рації, викладання частини дисциплін здійснюєть- на реформа: кроки до реалізації (на прикладі 
ся англійською мовою. Полтавської області)". Організаторами семінару 

Університет співпрацює з 14 зарубіжними вищи- за підтримки посольства Королівства Норвегії 
ми навчальними закладами. Починаючи з 1992 ро- в Україні виступили Інститут трансформації сус-
ку здійснює діяльність щодо створення спільних із пільства (Київ), Полтавський університет спожив-
зарубіжними партнерами навчальних програм, об- чої кооперації України та Управління державної 
міну викладачами та студентами, партнерському служби Головдержслужби України в Полтавській 
викладанню наукових розробок. Діють програми області. 
обміну викладачами та студентами із вищих нав- Учасниками семінару були міські голови Пол-
чальних закладів Словаччини, Польщі, Молдови, тавської області, учені, незалежні експерти, пред-
стажування студентів у Туреччині, Канаді, Німеч- ставники неурядових організацій та мас-медіа. 
чині, Польщі. У ході семінару обговорено модель адмі-

У межах реалізації пілотного проекту 29 лис- ністративно-територіальної реформи як факто-
топада 2005 року в Полтаві для представників ра регіональної політики в Україні, суспільно-
органів виконавчої влади та органів місцевого географічні аспекти територіального устрою 
самоврядування, викладачів вищих навчальних України, доцільність існування райдержадмініст-
закладів та шкіл, неурядових організацій відбув- рацій, казначейств на рівні міст-районів та пере-
ся семінар "Україна на шляху до європейської дачі частини їх функцій міській контрольній (ра-
інтеграції", який провів Фонд імені Стефана Ба- хунковій) палаті тощо. 
торія у співпраці з Управлінням комітету євро- 1 лютого 2006 року в Університеті за активної 
пейської інтеграції, Управлінням державної підтримки та участі Управління державної служ-
служби Головного управління державної служби би Головдержслужби України в Полтавській об-
України в Полтавській області, Полтавською ласті відбулося засідання круглого столу "Членс-
облдержадміністрацією, Полтавською облас- тво України в НАТО: долаємо міфи – будуємо 
ною радою, Полтавським центром соціальних нове майбутнє". 
досліджень, Полтавським університетом спо- У заході взяли участь голова Полтавської обл-
живчої кооперації України. Управління держ- держадміністрації С. Бульба, посли Республіки 
служби виступало координатором дій та співор- Польща Я. Ключковський, Словацької Республіки 
ганізатором проведення семінару. У. Руснак, директор Інституту трансформації сус-

Метою семінару було: пільства О. Соскін, начальник відділу інформацій-
� ознайомити представників української регіо- ної роботи та взаємодії з Парламентською асамб-

нальної еліти з польським досвідом у сфері леєю НАТО Міністерства закордонних справ 
європейської інтеграції; України В. Собко, представники громадських 
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організацій, освітянських кіл, органів державної досліджень, метою якого є вивчення та публі-
влади та органів місцевого самоврядування, кування матеріалів про Європейський Союз. 
студентська молодь. Наступним важливим напрямом співпраці з Уні-

Метою заходу було роз’яснення нової кон- верситетом стало впровадження міжнародного 
цепції та стратегічних цілей НАТО, аби якнай- стандарту управління якістю ISO 9001:2000. 
більше українських громадян позбавилися сте- Дев’ять викладачів Університету пройшли від-
реотипів минулого і ліпше зрозуміли політику повідну підготовку і мають сертифікати тренерів 
Північноатлантичного альянсу, зокрема щодо з питань запровадження міжнародного стандарту. 
України, усвідомлення на підставі аналізу мож- 9 лютого 2006 року відбулася зустріч працівни-
ливостей місцевої влади та освітянської еліти ків Управління з президентом Української асоціа-
поширювати ідею доцільності вступу України ції якості, почесним президентом міжнародної 
в НАТО та інше. гільдії професійної якості, членом Генеральної 

12 квітня 2006 року в Університеті в межах реа- асамблеї Європейської організації якості Пет-
лізації пілотного проекту "Розвиток спромож- ром Калитою, директором Української асоціації 
ності державної служби у сфері європейської ін- якості Віктором Ягодзінським та ректором Пол-
теграції" відбулося експертне обговорення теми тавського університету споживчої кооперації Ук-
"Вступ України до ЄС: за і проти". Організатором раїни Олексієм Нестулею. 
цього заходу виступив партнер Управління з реа- На зустрічі обговорювалися кроки, які має 
лізації пілотного проекту Полтавський Центр со- пройти Управління на шляху впровадження сис-
ціальних досліджень. теми управління якістю у своїй діяльності та по-

Метою обговорення було здійснення фахового ширення її в області, а також можливості спів-
аналізу політичних, соціально-економічних та ре- праці в цьому напрямі з Українською асоціацією 
гіональних аспектів, пов’язаних зі вступом Украї- якості та Полтавським університетом споживчої 
ни до Європейського Союзу, визначення основ- кооперації України. 
них проблем та чинників євроінтеграції України. У той же час було проведено інтерактивний 

У ході дискусії обговорювалися питання впли- семінар з питань запровадження системи уп-
ву основних історичних та суспільно-політичних равління якістю для представників органів вико-
чинників на євроінтеграційні процеси, позитивні навчої влади та місцевого самоврядування, 
та негативні сторони вступу України до Євро- керівників підприємств Полтавської області. 
пейського Союзу, можливі сценарії розвитку На семінарі розглянуто рекомендації щодо 
подій щодо євроінтеграції України. Спільно виз- розробки систем управління якістю в органах ви-
начено плюси та мінуси євроінтеграції для нашої конавчої влади, його учасники ознайомлені з про-
держави з метою використання їх під час зустрі- грамами навчання фахівців у галузі менеджменту 
чей з громадянами та підготовки матеріалів для якості та безпечності на курсах Міжгалузевого ін-
преси. Учасники семінару позитивно оцінили ституту підвищення кваліфікації Університету. 
підготовлену Управлінням брошуру "Європей- Було також підписано Угоду про співпрацю 
ська інтеграція України", запропонувавши здійс- у цьому питанні Української асоціації якості, 
нити її доповнене видання масовим тиражем. облдержадміністрації, облради, Управління дер-

Працівники Управління виступили з інформа- жавної служби, Університету, міськвиконкому 
цією про роботу в межах пілотного проекту, ви- м. Комсомольська та деяких інших організацій. 
пуск методичних рекомендацій "Європейська 19–20 квітня 2006 року в Полтаві на базі Пол-
інтеграція України", зарубіжні контакти Управ- тавського університету споживчої кооперації Ук-
ління, публікації в засобах масової інформації раїни відбувся семінар-навчання "Початок шля-
матеріалів даної тематики та перспективи пог- ху до досконалості в Україні", організований 
либлення співпраці Управління з громадськими Українською асоціацією якості для керівників 
організаціями області з питань інформування підприємств, установ та організацій. 
населення про Європейський Союз та НАТО. Управління та Університет активно сприяли 

12 травня цього року в Полтаві за активної проведенню в області інших семінарів та науко-
участі працівників Управління та Університету вих конференцій, прагнучи висвітлити євроін-
створено Полтавський науковий регіональ- теграційний досвід та вивчити наявні напрацю-
ний центр Української асоціації європейських вання вчених. 
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УЗАГАЛЬНЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ МІРИ ЗАДОВОЛЕНОСТІ 
СПОЖИВАЧІВ ЯКІСТЮ ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ 

ГОЛОВДЕРЖСЛУЖБОЮ УКРАЇНИ, В ЧАСТИНІ ВИДАННЯ 
ЖУРНАЛУ "ВІСНИК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ" 

Вивчення міри задоволеності споживачів якістю послуги (далі – вивчення), що надається Голов-
держслужбою України, в частині видання журналу "Вісник державної служби України" проводилося 
з метою вдосконалення структури та змістовного наповнення журналу, виявлення найбільш цікавих 
для державних службовців тем для обговорення, покращення поліграфічного оформлення журналу. 
Вивчення здійснювалось методом анкетування з 21 квітня до 31 травня 2006 року. 

В опитуванні брали участь державні службовці, які працюють у 32 центральних органах виконавчої 
влади, 56 місцевих органах виконавчої влади (працівники Ради Міністрів Автономної Республіки 
Крим, 24 обласних, Київської та Севастопольської державних адміністрацій, 29 районних державних 
адміністрацій) та 27 управліннях державної служи Головдержслужби України в Автономній Респуб-
ліці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі. 

У процесі аналізу надісланих матеріалів виявилося, що в анкетуванні не взяли участі державні 
службовці 24 центральних органів виконавчої влади, хоча запрошення до участі в опитувані їм над-
силалися. 

Опитування проводилося серед читачів журналу анонімно. Узагальнення проміжних результатів 
здійснювали управління державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, 
областях, мм. Києві та Севастополі та працівники центрального апарату Головдержслужби України. 
Остаточне узагальнення здійснювалося редакційною колегією журналу "Вісник державної служби 
України". Усього в опитуванні взяло участь 7176 респондентів, які представляють усі регіони Украї-
ни. Найбільшу активність виявили читачі журналу в Чернівецькій (3020 респондентів), Дніпропет-
ровській (450 респондентів), Одеській (400 респондентів), Полтавській (394 респонденти) та Рів-
ненській (295 респондентів) областях. 

Аналіз отриманих результатів показує, що більшість (82 % респондентів) оцінює зміст подання ін-
формації в журналі на оцінку добре за п’ятибальною шкалою. Оцінку читачами змістовності рубрик 
продемонстровано на малюнку 1. 

Найбільш важливими та актуальними темами, на думку респондентів, є навчання державних служ-
бовців (66,15 % і 8,6 бала за тринадцятибальною шкалою), державна регіональна політика та місце-
ве самоврядування (65,38 % і 8,4 бала за тринадцятибальною шкалою), інформація та роз’яснення 
щодо нормативно-правових документів (65,38 % і 8,4 бала за тринадцятибальною шкалою). Оцінку 
читачами важливості рубрик продемонстровано на малюнку 2. 

Удосконалення змісту журналу респонденти пропонують здійснювати шляхом: 
• збільшення кількості: роз’яснень у рубриці "Головдержслужба роз’яснює" (95 % респондентів); 

матеріалів щодо практичної роботи в органах державної влади та органах місцевого самовря-
дування (86 % респондентів); публікацій, в яких висвітлюється досвід роботи кадрових служб 
(73 % респондентів);

 • висвітлення питань, пов’язаних з практичним застосування трудового законодавства та законо-
давства про державну службу в частині проходження державної служби (65 % респондентів). 

Водночас читачі в цілому задоволені якістю роз’яснень стосовно проходження державної служби, 
що публікуються в журналі (4,3 бала за п’ятибальною шкалою). 

Поліграфічне оформлення журналу оцінено на «відмінно», хоча респонденти хотіли б, аби журнал 
був більш доступним за ціною. За доцільне вони також вважають збільшення періодичності видання 
журналу, в тому числі й завдяки виданню спеціальних тематичних випусків (5 % респондентів), ос-
кільки інформація в ньому суттєво полегшує їхню роботу (74 % респондентів). 
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УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про деякі питання діяльності Національної академії 
державного управління при Президентові України 

1. На часткову зміну Указу Президента України від 21 вересня 2001 року № 850 "Питання Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України" (зі змінами, внесеними Указами 
від 6 жовтня 2003 року № 1153 та від 2 червня 2006 року № 474) установити, що: 

регіональні інститути державного управління, Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Ін-
ститут проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії дер-
жавного управління при Президентові України (далі – Національна академія) очолюють директори, 
які призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням президен-
та Національної академії; 

директори інститутів Національної академії не є державними службовцями. 
2. Кабінету Міністрів України вирішити в установленому порядку питання щодо умов оплати праці, 

медичного, соціально-побутового забезпечення президента, першого віце-президента, віце-пре-
зидентів, директорів інститутів Національної академії. 

Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ, 2 серпня 2006 року 
№ 668/2006 

У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про підготовку пропозицій та попередній 
розгляд кандидатур для призначення 

на посади та звільнення з посад 
керівників місцевих державних адміністрацій 

З метою підвищення ефективності кадрової політики, вдосконалення добору висококваліфікованих 
фахівців, спроможних забезпечити економічний і соціальний розвиток держави, п о с т а н о в л я ю: 

1. Затвердити Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призна-
чення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій (додається). 

2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

 Президент України В. ЮЩЕНКО 
м. Київ, 4 серпня 2006 року 
№ 675/2006 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
 Указом Президента України

 від 4 серпня 2006 року № 675/2006 

ПОРЯДОК 
підготовки пропозицій та попереднього розгляду 

кандидатур для призначення на посади та звільнення 
з посад керівників місцевих державних адміністрацій 

1. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністра-
цій подаються у тижневий строк після відкриття відповідної вакансії Головою Ради міністрів Авто-
номної Республіки Крим, головами обласних, Київської, Севастопольської міських державних ад-
міністрацій для попереднього розгляду до Секретаріату Президента України. 

2. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністра-
цій мають містити відомості про прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, займану посаду, а та-
кож посаду, на яку рекомендується кандидат, рівень фахової і професійної підготовки кандидата, пе-
ребування його в кадровому резерві, характеристику ділових та моральних якостей, а також 
обґрунтування щодо спроможності особи забезпечити належний рівень роботи на дорученій ділянці, 
відомості про наявність судимості або перебування під слідством. Крім зазначених відомостей, про-
позиції включають такі документи, що оформлені в установленому порядку: 

заява про призначення на посаду;
особова картка (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
біографічна довідка, скріплена підписом керівника кадрової служби та печаткою;
копія першої та другої сторінок паспорта;
три фотокартки розміром 4 x 6 см;
копія військового квитка (для військовозобов'язаних);
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
медична довідка про стан здоров'я;
копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;
декларація (копія декларації) про доходи за минулий рік і зобов'язання фінансового характеру, 

в тому числі за кордоном, зазначеної особи і членів її сім'ї; 
копія довідки про попередження стосовно встановлених законодавством обмежень для держав-

них службовців, підписана особою, яка пропонується для призначення на посаду; 
письмова згода на проведення обов'язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають кан-

дидати на зайняття посад державних службовців; 
копія довідки встановленої форми про наявність допуску до державної таємниці; 
довідка про стан справ на підприємстві, в установі та організації, де працює особа, яка пропо-

нується для призначення на посаду; 
рекомендаційний лист встановленої форми. 
3. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністра-

цій попередньо розглядаються в Секретаріаті Президента України, в тому числі проводиться пере-
вірка наявності, правильності оформлення документів та обов'язкова спеціальна перевірка відомос-
тей, що подають кандидати на зайняття посад державних службовців, протягом сімнадцяти 
календарних днів. За наявності особливих обставин Глава Секретаріату Президента України може 
продовжити зазначений строк не більш як на один календарний місяць. 

Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів районних 
державних адміністрацій Секретаріат Президента України доповідає Президентові України, про ре-
зультати такого розгляду інформує Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів облас-
них, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. 
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Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів Ук-
раїни вносяться в установленому порядку у триденний строк з урахуванням результатів їх поперед-
нього розгляду у Секретаріаті Президента України. 

4. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністра-
цій готуються протягом двадцяти двох календарних днів після відкриття відповідної вакансії за учас-
тю структурного підрозділу Секретаріату Президента України, до компетенції якого віднесено пи-
тання регіональної та кадрової політики. У цей строк формується пакет документів, зазначених 
у пункті 2 цього Положення, а також одержуються відомості про належне кандидатам та членам їх сі-
мей нерухоме і цінне рухоме майно, вклади у банках і цінні папери, проводиться перевірка правиль-
ності оформлення документів та обов'язкова спеціальна перевірка відомостей, що подають канди-
дати на зайняття посад державних службовців. 

Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів обласних 
державних адміністрацій Секретаріат Президента України доповідає Президентові України. 

5. Кабінет Міністрів України у двотижневий строк розглядає внесені в установленому порядку кан-
дидатури та у разі прийняття позитивного рішення вносить Президентові України подання про при-
значення на посади голів місцевих державних адміністрацій. В іншому випадку Секретаріат Кабінету 
Міністрів України у триденний строк інформує Секретаріат Президента України, а також відповідно 
Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської 
міських державних адміністрацій, які відповідно до цього Порядку здійснюють підготовку нових про-
позицій щодо призначення на посади голів відповідних місцевих державних адміністрацій. 

6. Секретаріат Президента України у триденний строк після надходження з Кабінету Міністрів Ук-
раїни подання про призначення на посаду голови місцевої державної адміністрації здійснює підго-
товку та подає на розгляд Президентові України проект відповідного акта. 

7. У разі внесення Кабінетом Міністрів України подання Президентові України про звільнення з по-
сади голови місцевої державної адміністрації Секретаріат Президента України протягом п'ятнадцяти 
календарних днів здійснює підготовку та подає на розгляд Президентові України в установленому 
порядку відповідні пропозиції. 

До подання Кабінету Міністрів України про звільнення з посади голови місцевої державної ад-
міністрації додаються такі документи: 

обґрунтування причини неможливості перебування особи на займаній посаді разом із пояснен-
ням особи, яку звільняють, у разі потреби – матеріалами службового розслідування, медичною 
довідкою, чи заява особи про звільнення за власним бажанням, про відставку, інші документи, що 
безпосередньо стосуються питання. 

8. Пропозиції щодо погодження для призначення на посади та звільнення з посад першого за-
ступника та заступника голів обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, а також 
першого заступника, заступника голови Київської міської державної адміністрації, повноваження 
яких стосуються сфери виконавчої влади, розглядаються згідно з пунктом 3 цього Порядку. 

Глава Секретаріату Президента України О. РИБАЧУК 
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про внесення змін 
до Указу Президента України 

від 19 листопада 2001 року № 1098 

Внести до Порядку проведення обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подають канди-
дати на зайняття посад державних службовців, затвердженого Указом Президента України від 19 лис-
топада 2001 року № 1098 (в редакції Указу від 9 червня 2006 року № 508), зміни, виключивши слова "го-
лова місцевої державної адміністрації" та "голови місцевих державних адміністрацій" в усіх відмінках. 

Президент України В. ЮЩЕНКО 

м. Київ, 18 серпня 2006 року 
№ 687/2006 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

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

від 15 червня 2006 р. № 829 

Київ 

Про доповнення пункту 2 Порядку 
обчислення стажу державної служби 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : 
Доповнити пункт 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабі-

нету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., 
№ 3, ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, 
с. 24; 1998 р., № 9, ст. 345; 2001 р., № 20, ст. 845, № 44, ст. 1982; 2004 р., № 21, ст. 1436; 2005 р., 
№ 2, ст. 83 , № 28, ст. 1626), абзацом такого змісту: 

"на посадах за квотою України у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав та посаді 
Повноважного представника України в Комісії з економічних питань при Економічній раді Співдружності 
Незалежних Держав". 

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 

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

від 24 червня 2006 р. № 855 

Київ 

Про внесення зміни у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 березня 2006 р. № 268 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
1. Внести у додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, ор-
ганів прокуратури, судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) зміну, 
доповнивши його приміткою такого змісту: 

"_______________ 
Примітка. Керівним працівникам і спеціалістам, які проводять юридичну експертизу проектів 

нормативно-правових актів та їх ґрунтовне редакційне опрацювання, посадовий ок-
лад встановлюється на 20 відсотків вище від посадового окладу відповідного керів-
ного працівника і спеціаліста, передбаченого цією схемою" . 

2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2006 року.

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

від 3 липня 2006 р. № 896 

Київ 

Про внесення зміни до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 23 квітня 2003 р. № 588 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є : 
Внести зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 588 "Про соціальний 

захист громадян України, які працюють у Комісії з економічних питань при Економічній раді Спів-
дружності Незалежних Держав та у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав" (Офі-
ційний вісник України, 2003 р., № 17, ст. 779), виклавши підпункт "а" пункту 1 у такій редакції: 

"а) час роботи у Комісії чи Комітеті зараховується до стажу державної служби". 

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

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

від 10 липня 2006 р. № 950 

Київ 

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1369 

і від 13 грудня 2001 р. № 1658 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1369 "Про порядок призна-

чення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та керівників апарату 
обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 
1999 р., № 30, ст. 1544; 2000 р., № 34, ст. 1437; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 52, ст. 2807; 2004 р., № 16, 
ст. 1120) і від 13 грудня 2001 р. № 1658 "Про затвердження Порядку розгляду питань, пов’язаних з при-
значенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів вико-
навчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних місій у складі 
закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об’єднань, а також голів 
місцевих державних адміністрацій" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2275; 2002 р., № 13, 
ст. 665, № 27, ст. 1271, № 30, ст. 1421; 2003 р., № 30, ст. 1546, № 52, ст. 2807; 2004 р., № 24, 
ст. 1594; 2005 р., № 28, ст. 1627) зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 10 липня 2006 р. № 950 

Зміни, 
що вносяться до постанов 

Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1369 
і від 13 грудня 2001 р. № 1658 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1369:
1) у пункті 3 постанови слова "Департаменту кадрового забезпечення та персоналу і Управлінню 

експертизи та аналізу розвитку територій Департаменту внутрішньої політики" замінити словами 
"Управлінню кадрового забезпечення та персоналу і Управлінню регіональної політики"; 

2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою: 
в абзаці одинадцятому пункту 4 слова "що додається" замінити словами і цифрою "згідно з додат-

ком 1"; 
у пункті 6: 
в абзаці першому слова "Департаменту кадрового забезпечення та персоналу" і "Управлінню 

з питань взаємодії з місцевими органами влади Департаменту координації здійснення соціальної, 
гуманітарної та регіональної політики" замінити відповідно словами "Управлінню кадрового забез-
печення та персоналу" і "Управлінню регіональної політики"; 

в абзаці третьому слова "директор Департаменту кадрового забезпечення та персоналу" заміни-
ти словами "начальник Управління кадрового забезпечення та персоналу"; 

у пункті 7: 
в абзаці першому слова "Управління експертизи та аналізу розвитку територій Департаменту 

внутрішньої політики" замінити словами "Управління регіональної політики"; 
абзац другий після слів "з додатком" доповнити цифрою "2"; 
пункт 8 виключити; 
в абзаці другому пункту 10 слово "Адміністрації" замінити словом "Секретаріату"; 
додаток 2 до Порядку викласти в редакції, що додається. 
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1658:
1) у пункті 2 постанови слова "Київської та Севастопольської міських" замінити словами "та Се-

вастопольської міської"; 
2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою: 
у пункті 1 слова "міністрів, їх перших заступників та заступників" замінити словами "перших за-

ступників та заступників міністрів"; 
у пункті 2 слова "(у тому разі, коли вона передбачена законодавством)" виключити; 
у пункті 3: 
в абзаці першому слова "міністрів", "за дорученням Прем’єр-міністра України" і "Київської та Се-

вастопольської міських" замінити відповідно словами "перших заступників та заступників міністрів", 
"за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України" і "та Севастопольської міської"; 

абзац другий викласти в такій редакції: 
"Інформацію про результати обов’язкової спеціальної перевірки відомостей, що подаються кан-

дидатами на зайняття посад державних службовців, Головдержслужба надає посадовій особі, яка 
дала доручення на проведення такої перевірки"; 
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в абзаці десятому слова "Київської та Севастопольської міських" і "мм. Києві та Севастополі" за-
мінити відповідно словами "та Севастопольської міської" і "м. Севастополі"; 

в абзаці першому пункту 31 слова "за дорученням Прем’єр-міністра України" замінити словами "за 
дорученням Міністра Кабінету Міністрів України"; 

пункт 32 викласти в такій редакції: 
"32. Документи для погодження з Президентом України кандидатур на посади перших заступників 

і заступників Міністра оборони та Міністра закордонних справ і керівника торговельно-економічної 
місії у складі закордонної дипломатичної установи України, а також матеріали, необхідні для розгля-
ду Кабінетом Міністрів України питань щодо призначення на посади та звільнення з посад зазначе-
них посадових осіб, готує за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Управління кадрового 
забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України"; 

у пункті 5: 
в абзаці п’ятнадцятому слова "Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції" 

і "Київської та Севастопольської міських" замінити відповідно словами "Мінекономіки" і "та Севасто-
польської міської"; 

абзац двадцятий виключити; 
у пункті 6: 
абзац другий викласти в такій редакції: 
"За дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Управління кадрового забезпечення та пер-

соналу Секретаріату Кабінету Міністрів України організовує проведення співбесід претендентів на 
посади перших заступників та заступників міністрів, керівників інших центральних органів виконав-
чої влади, їх перших заступників та заступників, керівників урядових органів державного управління, 
їх перших заступників та заступників, керівників торговельно-економічних місій у складі закордон-
них дипломатичних установ України, керівників підприємств та їх заступників з Прем’єр-міністром 
України, іншими членами Кабінету Міністрів України та відповідними посадовими особами Секре-
таріату Кабінету Міністрів України"; 

в абзаці третьому слова "Київської та Севастопольської міських" і "мм. Києві та Севастополі" за-
мінити відповідно словами "та Севастопольської міської" і "м. Севастополі"; 

абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції: 
"доукомплектовує особову справу кандидата на зайняття посади, призначення на яку та звільнен-

ня з якої здійснюється Кабінетом Міністрів України, і разом з поданням, яке підписує Прем’єр-міністр 
України, та проектом акта подає для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України"; 

доповнити Порядок пунктом 71 такого змісту: 
"71. За дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Управління кадрового забезпечення та 

персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України готує подання, проект постанови Верховної Ради 
України, особову справу кандидата у члени Кабінету Міністрів України (крім Міністра оборони та 
Міністра закордонних справ) та кандидата на зайняття посади у центральному органі виконавчої 
влади, призначення на яку та звільнення з якої здійснюється Верховною Радою України, і після під-
писання Прем’єр-міністром України надсилає матеріали до Апарату Верховної Ради України"; 

пункт 8 після слів "надсилаються до" доповнити словами "Апарату Верховної Ради України чи"; 
у пункті 11: 
в абзаці першому слова "Президента України або Кабінету Міністрів України" виключити; 
абзац другий після слів "надсилаються до" доповнити словами "Апарату Верховної Ради України"; 
у тексті Порядку слова "Департамент кадрового забезпечення та персоналу" і "Управління експерти-

зи та аналізу розвитку територій" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Управління кадрового 
забезпечення та персоналу" і "Управління регіональної політики" у відповідному відмінку. 
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__________________________  _____________________ _______________________________ 

__________________________  _____________________ _______________________________ 

__________________________  _____________________ _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________  _____________________ _______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Додаток 2 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2006 р. № 950) 

КАРТКА 
погодження призначення на посаду 

(зберігається в особовій справі в Управлінні кадрового забезпечення та персоналу) 

Подання______________________________________________________________державної адміністрації 

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата_______________________________________________________ 

На яку посаду рекомендується _______________________________________________________________ 

Місце роботи та посада, яку займає __________________________________________________________ 

в даний час (з якого року) ____________________________________________________________________ 

Посадові особи, які додатково рекомендують кандидата: ______________________________________ 

Висновки за результатами співбесіди 

Начальник Управління кадрового забезпечення та персоналу__________________________________ 

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище) 

Начальник Управління регіональної політики__________________________________________________ 

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище) 

Міністр Кабінету Міністрів України____________________________________________________________ 

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище) 

Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністр України 

(відповідно до розподілу функціональних повноважень) 

(дата) (підпис) (ініціали та прізвище) 

Додаткові дані про результати співбесіди (заповнюється в Управлінні кадрового забезпечення 

та персоналу) ______________________________________________________________________________ 
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П О С Т А Н О В А 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 19 липня 2006 р. № 1000 

Київ 

Деякі питання обліку, зберігання і використання документів, справ,
видань та інших матеріальних носіїв інформації, 

які містять конфіденційну інформацію, 
що є власністю держави

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
1. Внести до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань 

та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю дер-
жави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. № 1893 (Офіцій-
ний вісник України, 1998 р., № 48, ст. 1764; 2001 р., № 49, ст. 2190; 2002 р., № 11, ст. 515; 2004 р., 
№ 46, ст. 3033), зміни, що додаються. 

2. Установити, що вимоги Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, 
справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що 
є власністю держави, не поширюються на відносини, що виникають у зв’язку з перебуванням в ор-
ганах державної влади громадян країн – членів Європейського Союзу, залучених до підготовки та 
реа лізації в Україні проектів програми Twinning. 

3. Головному управлінню державної служби разом із Службою безпеки подати у двомісячний
строк Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо врегулювання особливостей перебування в ор-
ганах державної влади громадян країн – членів Європейського Союзу, залучених до підготовки та 
реалізації в Україні проектів програми Twinning. 

4. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 558;
постанову Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1048 "Про внесення змін до поста-

нови Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 558"; 
пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29 листопада 2001 р. № 1601 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 49, ст. 2190). 

Прем’єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 19 липня 2006 р. № 1000 

ЗМІНИ,
що вносяться до Інструкції про порядок обліку, зберігання 

і використання документів, справ, видань та інших матеріальних
носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, 

що є власністю держави 

1. У пункті 28 Інструкції:
абзац перший виключити;
в абзаці четвертому слова "за кордон або" виключити.

2. Доповнити Інструкцію:
1) новими розділами такого змісту:
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"Особливості поводження з мобілізаційними документами 
74. Працівники організації допускаються до роботи з документами мобілізаційного характеру,

яким надано гриф "Для службового користування" (далі – мобілізаційні документи), на підставі спис-
ку, складеного мобілізаційним підрозділом, погодженого з керівником канцелярії та затвердженого 
керівником організації. 

75. Під час підготовки та реєстрації мобілізаційних документів на кожному їх примірнику в право-
му верхньому кутку нижче грифа обмеження доступу проставляється позначка "Літер "М". 

76. Робота з мобілізаційними документами здійснюється в окремо виділених і належним чином 
обладнаних службових приміщеннях з дотриманням вимог, які виключають можливість ознайомлен-
ня із змістом таких документів сторонніх осіб. 

77. Мобілізаційні документи пересилаються в пакетах з позначкою "Літер "М".
Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з документами, що не стосуються мобіліза-

ційних питань, забороняється. 
78. Друкування та розмноження мобілізаційних документів здійснюється в друкарнях та відділах 

розмножувальної техніки організації їх працівниками за участю працівника мобілізаційного підрозді-
лу відповідно до вимог пунктів 17–27 цієї Інструкції. 

Друкування таких документів може здійснюватися у мобілізаційних підрозділах їх працівниками. 
79. Мобілізаційні документи долучаються до справ з мобілізаційної роботи, які формуються від-

повідно до вимог пунктів 29–33 цієї Інструкції. 
Робочі папки виконавців та справи з мобілізаційними документами зберігаються в окремому сей-

фі (металевій шафі), що надійно замикається та опечатується. 
Незначну кількість мобілізаційних документів дозволяється зберігати разом з іншими документа-

ми з грифом "Для службового користування", але в окремих робочих папках, футлярах або пакетах, 
опечатаних особистою печаткою виконавця, що безпосередньо з ними працює. На таких папках, 
футлярах або пакетах зазначаються ініціали та прізвища посадових осіб, які мають право їх розкри-
ти, і номери особистих печаток таких осіб. 

80. Контроль за роботою з мобілізаційними документами покладається на керівників організації, 
канцелярії та мобілізаційного підрозділу. 

Охорона конфіденційної інформації, що є власністю держави, 
під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців 

81. Рішення про можливість прийому організацією іноземних делегацій, груп та окремих інозем-
ців (далі – іноземці) приймається керівником організації, що несе відповідальність за прийом іно-
земців і проведення роботи з ними та вжиття необхідних заходів для охорони конфіденційної інфор-
мації, що є власністю держави. 

Безпосередню організацію прийому іноземців і роботи з ними забезпечує підрозділ зовнішніх від-
носин, а в організації, де такого підрозділу немає, – спеціально призначена наказом керівника поса-
дова особа (далі – підрозділ зовнішніх відносин). 

82. Підрозділом зовнішніх відносин разом з іншими підрозділами, що беруть участь у прийомі іно-
земців, розробляється програма роботи з іноземцями (додаток 14), яка повинна містити: 

1) відомості про іноземців, іноземні підприємство, установу, організацію (викладаються в обсязі, 
відомому організації, що приймає іноземців, – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), посада, 
рік народження, громадянство, стать особи, найменування та місцезнаходження підприємства, ус-
танови, організації); 

2) підстави, мету та строк перебування іноземців;
3) список посадових осіб, відповідальних за прийом іноземців і проведення роботи з ними,

а також за здійснення інших заходів, пов’язаних з візитом; 
4) переліки: 
питань, які плануються для обговорення, із зазначенням обсягу і характеру інформації, що може 

бути передана іноземцям; 
структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено відвідати; 
місць, де застосовуватимуться іноземцями кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші технічні засо-

би, і порядок їх застосування; маршрутів і порядок переміщення іноземців на території організації; 
інші необхідні відомості. 
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Програму роботи з іноземцями затверджує керівник організації. 
83. Керівник організації або за його дорученням керівник режимно-секретного підрозділу завчас-

но інформує у письмовій формі орган СБУ про склад закордонної делегації із зазначенням прізвищ, 
імен та посад її членів, а також про час перебування та мету відвідання організації. Разом з інформа-
цією надсилається копія програми проведення роботи з іноземцями. 

84. З метою запобігання просоченню конфіденційної інформації, що є власністю держави, всі ма-
теріальні носії інформації, які плануються для передачі іноземцям, попередньо оцінюються експерт-
ною комісією. За результатами оцінки комісія складає акт експертизи: 

за наявності в матеріальних носіях конфіденційної інформації, що є власністю держави, згідно 
з додатком 15; 

за відсутності в матеріальних носіях конфіденційної інформації, що є власністю держави, згідно 
з додатком 16. 

Експертиза матеріальних носіїв інформації проводиться експертною комісією до затвердження 
керівником організації програми проведення роботи з іноземцями. 

85. У разі коли експертною комісією виявлено в матеріальних носіях конфіденційну інформацію, 
що є власністю держави, у складеному за формою 15 акті зазначаються назва таких матеріальних 
носіїв та відповідний пункт переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, що є власніс-
тю держави. 

86. Передача іноземцям зазначених в акті матеріальних носіїв, які містять конфіденційну інформа-
цію, що є власністю держави, здійснюється з дозволу керівника організації, якому надано право від-
повідно до пункту 1 цієї Інструкції затверджувати переліки відомостей, які містять конфіденційну ін-
формацію, що є власністю держави. 

87. У разі коли експертною комісією не виявлено в матеріальних носіях конфіденційну інформа-
цію, що є власністю держави, рішення про передачу іноземцям таких носіїв приймається керівником 
організації на підставі акта, складеного за формою 16. 

88. В організаціях, що систематично приймають іноземців, обладнуються виділені для цієї мети 
приміщення, які до початку відвідання іноземцями та після його завершення перевіряються праців-
никами підрозділу технічного захисту інформації. 

У таких організаціях може складатися список посадових осіб, які беруть безпосередню участь 
у прийомі і проведенні роботи з іноземцями. 

89. Повноваження осіб, на яких покладаються функції з організації прийому і проведення роботи 
з іноземцями, визначаються у відповідних програмах та письмовими розпорядженнями керівників 
організації і підрозділу зовнішніх відносин. Працівники організації, які беруть участь у прийомі і про-
веденні роботи з іноземцями, повинні діяти лише в межах наданих їм повноважень і забезпечувати 
збереження конфіденційної інформації, що є власністю держави. 

90. Під час прийому і проведення роботи з іноземцями забороняється залишати іноземців у служ-
бових приміщеннях та на території організації без супроводу. 

91. Підрозділ зовнішніх відносин веде журнал обліку ділових зустрічей з іноземними делегаціями, 
групами та окремими іноземцями за формою згідно з додатком 17. 

92. За підсумками прийому і проведення роботи з іноземцями підрозділ зовнішніх відносин скла-
дає у довільній формі звіт про виконання відповідної програми, в якому зазначаються: 

відомості щодо іноземців (викладаються в обсязі, відомому організації, що приймає іноземців, – 
ім’я та по батькові (за наявності), прізвище, рік народження, посада); 

інформація про виконання програми роботи з іноземцями (стисло розкривається зміст перего-
ворів, зазначаються найменування структурних підрозділів, які відвідали та з роботою яких ознайо-
милися іноземці); 

відомості щодо передачі іноземцям конфіденційної інформації, що є власністю держави, ким на-
дано дозвіл на таку передачу; 

пропозиції та рекомендації. 
Звіт готується в кількох примірниках, затверджується керівником організації та надсилається за 

його рішенням заінтересованим організаціям. 
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________________________________ 

________  ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

93. Програма проведення роботи з іноземцями, акт експертизи, складений за формою 15 або 16, 
та звіт про виконання програми зберігаються в підрозділі зовнішніх відносин в окремій номенклатур-
ній справі. 

94. Керівники організацій, що приймають іноземців, зобов’язані здійснювати контроль за діяль-
ністю осіб, на яких покладаються функції організації прийому і проведення роботи з іноземцями, 
а також за виконанням відповідних програм. 

95. У разі потреби в одночасному здійсненні охорони конфіденційної інформації, що є власністю 
держави, і забезпечення режиму секретності під час прийому іноземців захист конфіденційної та 
секретної інформації провадиться відповідно до вимог розділу XX Порядку організації та забезпе-
чення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на під-
приємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
2 жовтня 2003 р. № 1561-12"; 

2) додатками 14–17 такого змісту: 

"Додаток 14
 до Інструкції

 Форма 14 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

(посада керівника організації) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

"_____" _______________ 200_ р. 

ПРОГРАМА 
проведення роботи _________________________________________

 (найменування організації) 

з____________________________________________________________ 
(іноземною делегацією, групою, окремими іноземцями) 

фахівцями в галузі____________________________________________ 

Відомості про іноземців______________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), посада, 

рік народження, громадянство, стать) 

Підстави прийому____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________ 

______________________________________ _______________________________ 

______________________________________ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Мета прийому_______________________________________________________________________________ 

Строк перебування_______днів з_______________________по_____________________________________ 

Відповідальні за прийом______________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я та по батькові, посада, номер телефону) 

Перелік питань, що плануються для обговорення,_____________________________________________ 

Перелік структурних підрозділів та службових приміщень організації, які іноземцям дозволено 

відвідати,_______________________________________________________________________________________ 

Перелік місць, де іноземцями застосовуватимуться кіно-, фото-, аудіо- і відеоапаратура, інші тех-

нічні засоби, і порядок їх застосування___________________________________________________________ 

Маршрути та порядок переміщення іноземців на території організації___________________________ 

Перелік конфіденційної інформації, яка планується для передачі іноземцям_____________________ 

Робота з іноземцями: 

Зустрічають___________________
1yй день 
число, місяць, 
день тижня 

10 год. Прибуття ______________________ 
(місце прибуття) 

2yй день 10 год. Бесіда Проводить_____________________ 

число, місяць, Обговорювання питання_______________ Присутні_______________________ 
день тижня 

14 год. Відвідування___________________ Організовує___________________ 

Присутні_______________________ 

Вечір – вільний 
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__________________________________________ 

__________________________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
____________________________  _____________________________  ____________________________________

____________________________  _____________________________  ____________________________________

________________________

________________________________ 

________  ______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

__й день чис- 8 год. Виліт до___________________________ Супроводжує________________ 
ло, місяць, день 
тижня 9 год. 30 хв. Прибуття до_________________ 

10 год. Обговорювання питання___________ 
Проводить__________________ 

Присутні____________________ 

14 год. Заключна бесіда Проводить__________________ 

Присутні____________________ 

18 год. 

Відвідування_____________________________ Супроводжує________________ 

10 год. Від’їзд Організовує_________________ 

(посада керівника підрозділу (підпис) (ініціали та прізвище)

 зовнішніх відносин)

 ПОГОДЖЕНО

(посада керівника, найменування (підпис) (ініціали та прізвище)

 структурного підрозділу) 

"___" ___________ 200_ р. 
Додаток 15

 до Інструкції

 Форма 15 

(гриф обмеження доступу) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

(посада керівника організації) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

"_____" _______________ 200_ р. 

АКТ
експертизи матеріальних носіїв інформації, 

які планується передати іноземцям

Експертна комісія ____________________________________________________________ у складі 
(найменування організації) 

(посада, прізвище та ініціали) 
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________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

___________________________________________ _____________________________________________ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

розглянувши_________________________________________________________________________________ 
(найменування матеріальних носїїв інформації, 

дата і номер реєстрації, стислий зміст) 

вважає, що: 

1) у матеріальних носіях______________________________________________________________________ 
(найменування матеріальних носіїв 

інформації, дата і номер реєстрації) 

міститься інформація стосовно________________________________________________________________
 (стислий зміст) 

яка відповідно до пункту __________ переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію, 

що є власністю держави, ___________________________________________і належить до конфіденційної
 (найменування організації, що його затвердила) 

інформації, що є власністю держави; 

2) передача іноземцям матеріальних носіїв конфіденційної інформації, що є власністю держави, 

зазначених у пункті 1 цього акта, повинна здійснюватися відповідно до законодавства з дозволу _____ 

(посада керівника організації) 

Голова комісії _____________________________ 
(підпис) (ініціали та прізвище) 

Члени комісії ______________________________ 

"_____" _______________ 200_ р. 
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________________________

________________________________ 

________  ______________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________ _____________________________________________ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Додаток 16
 до Інструкції

 Форма 16 

(гриф обмеження доступу) 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

(посада керівника організації) 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

"_____" _______________ 200_ р. 

АКТ
експертизи матеріальних носіїв інформації, 

які планується передати іноземцям

Експертна комісія ____________________________________________________________ у складі 
(найменування організації) 

(посада, прізвище та ініціали) 

розглянувши_________________________________________________________________________________
 (найменування матеріальних носіїв інформації, 

дата і номер реєстрації, стислий зміст)

вважає, що:

1) у матеріальних носіях______________________________________________________________________
 (найменування матеріальних носіїв інформації, 

дата і номер реєстрації)

не міститься конфіденційна інформація, що є власністю держави;

2) перелічені в пункті 1 цього акта матеріальні носії можуть бути передані іноземцям. 

Голова комісії _____________________________ _____________________________________________
 (підпис) (ініціали та прізвище) 

Члени комісії ______________________________ _____________________________________________ 

"_____" _______________ 200_ р. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

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

від 26 липня 2006 р. № 1032 

Київ 

Про внесення змін до Положення про формування 
кадрового резерву для державної служби та визнання такими, 

що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України 
від 4 червня 1999 р. № 978 і від 16 травня 2001 р. № 503 

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

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

2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 р. № 978 "Про умови оплати праці та матеріально-

побутове забезпечення працівників Секретаріату Державної комісії з проведення в Україні адміністративної 
реформи" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 23, ст. 1043); 

постанову Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 р. № 503 "Про забезпечення діяльності Комісії 
з питань адміністративно-територіального устрою" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 20, ст. 878). 

Прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 26 липня 2006 р. № 1032 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про формування

кадрового резерву для державної служби

1. Доповнити Положення пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1. Кадровий резерв на посади державних службовців першої–третьої категорії, призначення 

на які здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України, формується на конкурсних 
засадах, що визначаються Кабінетом Міністрів України". 

2. Пункт 5-1 виключити.
3. Пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські держадміністрації вносять до 1 березня кожного року Головдерж-
службі пропозиції щодо кандидатур для зарахування до кадрового резерву на посади державних 
службовців першої–третьої категорії, призначення на які здійснює Президент України та Кабінет 
Міністрів України, для їх узагальнення та подання відповідно Національній раді з питань державного 
управління та місцевого самоврядування, Секретаріатові Кабінету Міністрів України. 

Списки кандидатур, які пропонується зарахувати до кадрового резерву на посади, призначення 
на які здійснює Президент України, Національна рада подає на розгляд Президента України. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Списки кандидатур, які пропонується зарахувати до кадрового резерву на посади, призначення 
на які здійснює Кабінет Міністрів України, Секретаріат подає на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Протягом року до списків осіб, включених до кадрового резерву на посади, зазначені в цьому пунк-
ті, можуть вноситися зміни". 

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

від 26 липня 2006 р. № 1035 

Київ 

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 

і від 26 жовтня 2001 р. № 1440 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 "Про затвердження 

Положення про проведення атестації державних службовців" (Офіційний вісник України, 2001 р., 
№ 1-2, ст. 27; 2002 р., № 52, ст. 2397; 2003 р., № 23, ст. 1048, № 45, ст. 2352; 2005 р., № 20, ст. 1080) 
і від 26 жовтня 2001 р. № 1440 "Про затвердження Типового положення про проведення атестації 
посадових осіб місцевого самоврядування" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1983) 
зміни, що додаються. 

Прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

 ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 26 липня 2006 р. № 1035 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922 
і від 26 жовтня 2001 р. № 1440 

1. У Положенні про проведення атестації державних службовців, затвердженому постановою Кабі-
нету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1922: 

пункт 5 після слів "службових обов'язків" доповнити словами "знання та користування у своїй роботі 
державною мовою"; 

абзац третій пункту 9 після слів "стосунки з колегами" доповнити словами "знання та користування 
державною мовою під час виконання службових обов'язків"; 

абзац перший пункту 11 після слів "та її результативності" доповнити словами "знання та користу-
вання державною мовою під час виконання службових обов'язків". 

2. У Типовому положенні про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, 
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1440: 

пункт 8 після слів "службових обов'язків" доповнити словами "знання та користування у своїй роботі 
державною мовою"; 

абзац другий пункту 10 після слів "стосунки з колегами" доповнити словами "знання та користуван-
ня державною мовою під час виконання службових обов'язків". 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 1 серпня 2006 р. № 1065 

Київ 

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 

і від 2 жовтня 2003 р. № 1569 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263 "Про затвердження 

Типового регламенту місцевої державної адміністрації" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, 
ст. 2456; 2002 р., № 12, ст. 598; 2004 р., № 15, ст. 1047) і від 2 жовтня 2003 р. № 1569 "Про затвер-
дження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої дер-
жавної адміністрації" (Офіційний вісник України, 2003 р., № 40, ст. 2107; 2004 р., № 5, ст. 237; 2005 р., 
№ 20, ст.1080) зміни, що додаються.

 Прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 1 серпня 2006 р. № 1065 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України 

від 11 грудня 1999 р. № 2263 
і від 2 жовтня 2003 р. № 1569 

1. Абзац третій пункту 40 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263, виключити. 

2. У Загальному положенні про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної 
адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569: 

пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: 

"До складу колегії місцевої держадміністрації за пропозицією громадських організацій, творчих 
спілок, підприємств, наукових установ та інших організацій можуть бути включені їх представники"; 

пункт 9 викласти у такій редакції: 

"9. Кількісний та персональний склад колегії місцевої держадміністрації визначається головою 
місцевої держадміністрації". 
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П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 1 серпня 2006 р. № 1076 

Київ 

Про внесення зміни до пункту 2 Порядку 
обчислення стажу державної служби 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Внести зміну до пункту 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. № 283 (ЗП України, 1994 р., № 8, ст. 213; 1995 р., 
№ 3, ст. 62, № 7, ст. 167; 1996 р., № 1, ст. 3, № 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 
33, с. 24; 1998 р., № 9, ст. 345; 2001 р., № 20, ст. 845, № 44, ст. 1982; 2004 р., № 21, ст. 1436; 2005 р., 
№ 2, ст. 83, № 28, ст. 1626; 2006 р., № 25, ст. 1814), виклавши абзац п'ятнадцятий в такій редакції: 

"на посадах Головного державного інспектора з карантину рослин України, головних державних 
інспекторів з карантину рослин Республіки Крим, області і міста Києва, їх заступників, а також голов-
них, провідних спеціалістів та спеціалістів всіх категорій прикордонних обласних, обласної, міської 
інспекції з карантину рослин, завідуючих прикордонними пунктами з карантину рослин в морських, 
річкових портах (на пристанях), на відповідних залізничних станціях, в аеропортах, на головпоштам-
тах або шосейних шляхах, які за посадою є одночасно державними інспекторами з карантину рос-
лин відповідної території або пункту, з дня набрання чинності Законом України від 30 червня 1993 р. 
№ 3348-XII "Про карантин рослин" (з 24 серпня 1993 р.); на посадах Головного державного інспек-
тора з карантину рослин міста Севастополя, його заступників, спеціалістів Державної служби з ка-
рантину рослин України, які є державними інспекторами з карантину рослин, з дня набрання чин-
ності Законом України від 3 квітня 2003 р. № 674-IV "Про внесення змін до Закону України "Про 
карантин рослин" (з 1 січня 2004 року)". 

Прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 

П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 10 серпня 2006 р. № 1130 
Київ 

Про доповнення пункту 8 Порядку перебування на державній службі 
працівників патронатної служби членів Кабінету Міністрів України 

та голів місцевих державних адміністрацій 

Кабінет Міністрів п о с т а н о в л я є: 
Доповнити пункт 8 Порядку перебування на державній службі працівників патронатної служби членів 

Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 851 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 20, ст. 902; 
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2001р., № 32, с. 1484; 2003 р., № 30, ст. 1546), таким реченням: "Про наступне звільнення працівник 
не попереджається". 

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ 

П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 14 серпня 2006 р. № 1195 

Київ 

Про перетворення Державного департаменту 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

Відповідно до пункту 9-1 статті 116 Конституції України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
1. Перетворити урядовий орган державного управління – Державний департамент промислової без-

пеки, охорони праці та гірничого нагляду, що діє у складі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій 
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, в центральний орган вико-
навчої влади – Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. 

Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи в тримісячний строк здійснити в установленому порядку заходи щодо перетво-
рення Департаменту. 

2. Державному комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду подати в двомі-
сячний строк Кабінетові Міністрів України: 

проект положення про Комітет; 
пропозиції про внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови, встановлення 

граничної чисельності працівників Комітету та вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням 
його функціонування. 

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ 

П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 23 серпня 2006 р. № 1226 

Київ 

Про доповнення розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Доповнити пункт 26 розділу VI Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого пос-

тановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 24, 
ст. 994; 2003 p., № 27, ст. 1323; 2004 p., № 15, ст. 1038), абзацом такого змісту: 
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"Прийняття постанов з кадрових питань (призначення на посаду та звільнення з посади, застосу-
вання заохочення та дисциплінарних стягнень, погодження призначення на посаду та звільнення 
з посади тощо) може проводитися шляхом опитування членів Кабінету Міністрів з оформленням Уп-
равлінням кадрового забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів відповідного про-
токолу, який подається на засідання Кабінету Міністрів для затвердження". 

Прем’єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ 

П О С Т А Н О В А 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 30 серпня 2006 р. № 1256 

Київ 

Про внесення змін до Тимчасового регламенту 
Кабінету Міністрів України 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
Внести до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 червня 2000 р. № 915 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 994; 2002 р., 
№ 36, ст. 1700, № 51, ст. 2298; 2003 р., № 18-19, ст. 818, № 27, ст. 1323; 2004 р., № 42, ст. 2763; 
2005 р., № 9, ст. 475, № 25, ст. 1438, № 43, ст. 2711; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 27, ст. 1952), зміни, 
що додаються. 

Перший віце-прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України

 від 30 серпня 2006 р. № 1256 

ЗМІНИ,
що вносяться до Тимчасового регламенту

Кабінету Міністрів України

1. У Тимчасовому регламенті:
1) у розділі I:
пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Кабінет Міністрів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також ука-

зами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Консти-
туції та законів України"; 

в останньому абзаці пункту 4 слова "За дорученням Президента України та" виключити; 
2) у пункті 5 і в першому реченні абзацу другого пункту 6 розділу II слова "та доручень" виключити; 
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3) у розділі VI: 
абзац перший пункту 6 викласти у такій редакції:
"6. Дія актів Кабінету Міністрів може бути зупинена Президентом України з мотивів невідповід-

ності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конс-
титуційності"; 

в абзаці третьому пункту 10 та абзаці першому пункту 18 слова "або доручень" виключити. 
2. У пункті 1 додатка 2 до Тимчасового регламенту слова "чи доручення" виключити.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 29 березня 2006 р. № 174-р 

Київ 

Про визнання таким, що втратило 
чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 8 листопада 2002 р. № 626 

Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 
2002 р. № 626 "Про віднесення посад Виконавчого секретаря Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку та його заступників до другої категорії посад державних службовців". 

Прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

від 26 липня 2006 р. № 426-р 

Київ 

Про схвалення Концепції проекту 
Закону України "Про справочинство" 

1. Схвалити Концепцію проекту Закону України "Про справочинство", що додається.
2. Мін'юсту разом з Держкомархівом, МКТ, Мінекономіки, Мінфіном, Мінпраці, Держкомстатом 

і Головдержслужбою розробити проект Закону України "Про справочинство" з урахуванням поло-
жень Концепції, схваленої цим розпорядженням, і подати його до 1 грудня 2006 р. на розгляд Кабі-
нету Міністрів України. 

Прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ 
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СХВАЛЕНО
 розпорядженням Кабінету Міністрів України

 від 26 липня 2006 р. № 426-р 

КОНЦЕПЦІЯ 
проекту Закону України "Про справочинство" 

Загальна частина 

Справочинство є сукупністю процесів, що забезпечують документування управлінської інформа-
ції та організацію роботи із службовими документами в державних органах і органах місцевого са-
моврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форми власності (далі – 
установа). 

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", справо-
чинство разом з архівною справою становлять єдину сферу практичної діяльності. Однак згаданим 
Законом визначено лише загальні напрями організації справочинства, у зв'язку з чим необхідно за-
конодавчо закріпити функції з організації справочинства спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади у сфері архівної справи і справочинства, інших центральних органів вико-
навчої влади, державних архівних установ, архівних відділів міських рад, а також служб справочинст-
ва установ (далі – суб'єкти організації справочинства). 

В Україні поряд з традиційним справочинством поступово впроваджуються системи електрон-
ного справочинства та електронного документообігу. Питання організації електронного справо-
чинства законодавчо врегульовані. Водночас загальні правила організації справочинства законо-
давчо не унормовані. Електронні та паперові службові документи повинні функціонувати в системі 
справочинства на єдиних організаційних та правових засадах. 

Законодавством не передбачено відповідальності за порушення вимог щодо організації та здійс-
нення справочинства, а також за умисне псування, знищення, підроблення, приховання і незаконну 
передачу службових документів. 

Вилучення оригіналів службових документів з документаційного фонду установи судово-слідчими 
та іншими компетентними органами, неповернення їх або повернення не в повному обсязі призво-
дить до втрати документів, що можуть бути використані для захисту прав та законних інтересів гро-
мадян. 

Застосування державної та інших мов у справочинстві потребує додаткового законодавчого вре-
гулювання. Відсутність належної законодавчої бази призводить до безсистемного розроблення 
проектів нормативно-правових актів і недоліків в організації та здійсненні справочинства. 

Мета і завдання 

Мета проекту Закону України "Про справочинство" (далі – Закон) полягає у визначенні правових 
засад організації справочинства в Україні та єдиних вимог щодо підготовки службових документів 
і організації роботи з такими документами, що зафіксовані на папері, кіно-, відео- і фотоплівці, елект-
ронних, інших носіях. 

Завданнями проекту Закону є: 
визначення основних принципів державної політики із справочинства; 
забезпечення застосування єдиних підходів до правового регулювання організації справочинст-

ва, архівної справи, електронного документообігу та інформаційної діяльності; 
розмежування повноважень суб'єктів організації справочинства; 
забезпечення виконання установами нормативно-правових актів з питань справочинства; 
впровадження єдиних вимог щодо підготовки службових документів та організації роботи з ними 

в умовах застосування електронного справочинства і систем електронного документообігу для за-
побігання втраті службової інформації; 
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встановлення відповідальності за порушення законодавства про справочинство з метою запобі-
гання втраті та несанкціонованому знищенню службових документів, зокрема у процесі ліквідації 
або реорганізації установ; 

врегулювання питань застосування державної та інших мов у справочинстві. 

Очікувані результати 

У проекті Закону визначатимуться: 
принципи, відповідно до яких реалізуватиметься державна політика із справочинства; 
повноваження суб'єктів організації справочинства; загальні вимоги щодо оформлення службових 

документів, організації документообігу, формування і зберігання документаційного фонду, зокрема 
стосовно встановлення порядку формування такого фонду, дотримання строків зберігання службо-
вих документів та правил їх знищення; 

відповідальність керівника установи за збереження службових документів, функціонування систе-
ми захисту документаційного фонду установи від незаконного доступу; 

положення стосовно внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення що-
до відповідальності за умисне псування, знищення, підроблення, приховання і незаконну передачу 
службових документів. 

Прийняття Закону сприятиме реалізації державної політики із справочинства, підвищенню рівня 
нормативно-правового забезпечення організації справочинства, оптимізації процесів документо-
тв о рення та документообігу в установах і створить умови для забезпечення збереження докумен-
таційного фонду. 
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ВИБІРКА РОЗ'ЯСНЕНЬ ЩОДО НОРМАТИВНОЇ БАЗИ, 
ЯКОЮ РЕГУЛЮЄТЬСЯ ЗБІР ВІДОМОСТЕЙ І НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

В МЕЖАХ СИСТЕМИ "КАРТКА" 

Станом на 15 липня 2006 року. 

Чи належить інформація про державних службовців, яку накопичує Головне управління 
дер жавної служби України та її управління в Автономній Республіці Крим, областях, 
мм. Києві та Севастополі, в межах системи "Картка" до конфіденційної? 

Відповідно до статті 23 Закону України "Про інформацію" інформація про особу – це сукупність до-
кументованих або публічно оголошених відомостей про особу. Основними (персональними) даними 
про особу є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров'я, а також адреса, дата 
і місце народження. Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім'я документи, 
підписані нею документи, а також відомості про особу, зібрані державними органами влади та орга-
нами місцевого і регіонального самоврядування в межах своїх повноважень. 

Згідно з цією ж нормою забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої згоди, 
за винятком випадків, передбачених законом. 

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 р. № 5-зп щодо офіційного 
тлумачення статті 23 Закону України "Про інформацію", частину четверту цієї статті треба розуміти 
так, що забороняється не лише збирання, а й зберігання, використання та поширення конфіденцій-
ної інформації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інте-
ресах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод людини. До конфіденційної ін-
формації, як зазначено у рішенні, належать зокрема свідчення про особу (освіта, сімейний стан, 
релігійність, стан здоров'я, дата і місце народження, майновий стан та інші персональні дані). 

На Головне управління державної служби України (далі – Головдержслужба України) відповідно до 
Закону України "Про державну службу" покладено завдання проведення єдиної державної політики 
та функціональне управління державною службою, прогнозування і планування потреби державних 
органів і їх апарату в кадрах, розробку, координацію і контроль здійснення заходів щодо підвищення 
ефективності державної служби в державних органах та їх апараті, методичне керівництво конкурс-
ним відбором, організацію навчання і професійної підготовки державних службовців тощо. 

Виконання цих завдань потребує наявності в Головдержслужбі України та її територіальних управ-
ліннях відповідних даних про державних службовців та їх облік. З цією метою Положенням про Голов-
не управління державної служби України, затвердженим Указом Президента України від 2 жовтня 
1999 р. № 1272/99, Головдержслужбі України надано повноваження (стаття 4) щодо проведення 
аналізу фактичного складу державних службовців і підготовки пропозицій державним органам про 
підвищення ефективності їх роботи, ведення комп’ютерного обліку даних про державних службов-
ців І–ІІІ категорій, формування Переліку державних органів, де працюють державні службовці, здій-
снення аналізу їх вікового складу та інше. Зазначені повноваження в межах відповідних територіаль-
них одиниць, зокрема щодо ведення комп’ютерного обліку даних державних службовців IV–VII 
категорій, проведення аналітичної роботи, надано на підставі Закону України "Про державну служ-
бу" управлінням державної служби Головдержслужби України в Автономній Республіці Крим, об-
ластях, мм. Києві та Севастополі пунктом 4 Типового положення про управління державної служби 
Головного управління державної служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Се-
вастополі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 842. 

При прийнятті на державну службу особа добровільно повідомляє державному органу свої персо-
нальні дані, підписує і подає заяву про зарахування її на посаду, складає й підписує анкету з від-
повідними даними та автобіографію, подає інші необхідні документи відповідно до Порядку ведення 
особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731, і таким чином фактично своїми підписами при 
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цьому свідомо дає згоду на їх збирання державним органом, накопичення та використання в інтере-
сах забезпечення і реалізації її права на працю, просування по службі, підвищення професійного рів-
ня, соціального захисту тощо. 

Облік даних про державного службовця ведеться Головдержслужбою України та її територіальними 
управліннями виключно в інтересах державної служби і державного службовця в розрізі особової карт-
ки (форма П-2ДС), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731, для 
аналізу кількісного і якісного складу державних службовців, планування заходів щодо їх підготовки, перепід-
готовки та підвищення кваліфікації. Зазначені дані використовуються тільки органом, який здійснює такий 
облік, розповсюдженню не підлягають і ним без дозволу державного службовця не розповсюджуються. Во-
ни також захищені в комп’ютерних системах відповідними засобами захисту. 

В особових картках (формах П-2ДС) зазначаються лише загальновідомі (родині, близьким, дру-
зям, знайомим, працівникам за місцем роботи і іншим особам) дані про особу, надані нею особисто 
і добровільно в анкеті й інших документах. При цьому відомості про її стан здоров’я, майновий стан, 
релігійність, партійність та інші, розголошення яких може призвести до порушення встановлених 
Конституцією України прав і свобод цієї особи, в картках не наводяться. 

Таким чином, інформація про державних службовців накопичується в межах системи "Картка" Го-
ловдержслужбою України та її управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та 
Севастополі відповідно до чинного законодавства і за сукупністю часткових загальновідомих відо-
мостей про особу вона не може бути віднесена до конфіденційної. 

Чи зобов’язаний Національний банк України та його філії (територіальні управління) 
подавати інформацію про державних службовців у межах системи "Картка" до Голов-
держслужби України та її управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві 
та Севастополі? 

Відповідно до статей 6 і 7 Закону України "Про державну службу" Головдержслужба України є ор-
ганом управління державною службою в державних органах та їх апараті, який проводить єдину дер-
жавну політику та функціональне управління державною службою. 

Згідно з частиною 4 та 5 статті 64 Закону України "Про Національний банк України" службовці На-
ціонального банку є державними службовцями і до них застосовуються норми Закону України "Про 
державну службу", якщо Закон України "Про Національний банк України" не встановлює іншого. 
Правління Національного банку згідно із цим законом лише вирішує питання функціонування дер-
жавної служби у Національному банку та класифікації посад. 

Обов’язок органів виконавчої влади всіх рівнів щодо надання інформації до Головдержслужби Ук-
раїни та її територіальних органів стосовно обліку даних про державних службовців у межах систе-
ми "Картка" визначається постановами Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 912 "Про 
затвердження Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади" та від 8 червня 
2004 р. № 746 "Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005–2010 роки", а та-
кож наказами Головдержслужби України від 5 липня 1998 р. № 24 "Про затвердження методичних 
рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в орга-
нах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ", зареєстрованим Мін’юстом 
14 липня 1998 р. за № 453/2893, та від 16 грудня 1996 р. № 43 "Про затвердження Порядку інфор-
мування центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами про 
зміни облікових даних керівників, спеціалістів та осіб, зарахованих до кадрового резерву на ці поса-
ди", зареєстрованим Мін’юстом 20 грудня 1996 р. за № 734/1750. 

Пунктом 7 Положення про Головне управління державної служби України, затвердженого Указом 
Президента України від 2 жовтня 1999 р. № 1272/99, передбачено, що Головдержслужба України 
в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує 
і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, рішення Головдержслужби Ук-
раїни є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, ор-
ганами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм влас-
ності та громадянами. 
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З урахуванням того, що Головдержслужбою України та її територіальними управліннями облік дер-
жавних службовців по системі "Картка" здійснюється відповідно до законодавства (згідно з Рішенням 
Конституційного суду України від 9 липня 1998 р. № 12-рп щодо офіційного тлумачення частини тре-
тьої статті 21 Кодексу законів України про працю, термін "законодавство" слід розуміти як сукупність 
законів та інших нормативно-правових актів – актів Верховної Ради України, Президента України, 
Кабінету Міністрів України, а у деяких випадках також і нормативно-правових актів центральних ор-
ганів виконавчої влади), а також, що виконання зазначених вище актів та наказів Головдержслужби 
України з питань обліку, виданих у межах її повноважень, у даному випадку є обов’язковим для всіх 
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ, організацій усіх форм власності та громадян, у тому числі Національного банку України, як 
особливого центрального органу державного управління, і його територіальних управлінь, відмову 
про надання інформації в розрізі у межах системи "Картка" може бути розцінено як невиконання дер-
жавними службовцями Національного банку України та його територіальними управліннями законо-
давства про державну службу з відповідними наслідками. 
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